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RESUMO 

 

A presente dissertação teve como objetivo investigar o processo de educação 

formal de crianças e adolescentes via escolarização de nível fundamental e, 

principalmente, o auxílio da família nas atividades escolares domésticas como 

uma das etapas do processo de ensino-aprendizagem. O acompanhamento do 

aluno proporcionado pelo capital cultural de sua família foi o viés das analises 

dissertativas aqui apresentadas, por meio de um recorte espacial das escolas 

públicas de ensino fundamental dos Municípios da Região Metropolitana de 

Natal. Tal recorte da metrópole natalense se justificou por meio da recente 

avaliação de sua educação básica, feita pelo Ministério da Educação Brasileira, 

diagnosticando, em 2011, que havia apenas 1% dos alunos em estágio de 

aprendizagem considerado adequado em matemática; enquanto que 62% 

estão no estágio educativo considerado crítico nesta disciplina. Diante disso, 

esta dissertação traz uma análise teórica acerca do capital cultural herdado e 

adquirido no âmbito familiar, focando sobretudo as distâncias entre o nível 

cultural da família do aluno e o requerido pela escola. Apresenta, em seguida, 

os aspectos fundamentais da problemática acerca do fenômeno urbano, 

focando as hierarquias e estruturas sociais dos espaços citadinos que 

expressam diferenciações, segmentações e segregações sócio-espaciais, além 

de exclusões sociais. A ênfase nas desigualdades aponta para o 

desenvolvimento de um ethos urbano, via escolarização, que se desenvolve a 

partir de singularidades sociais. Ao desenvolver teoricamente o tema do Capital 

Cultural Familiar, este trabalho procurou operacionalizar o conceito através da 

interpretação do fenômeno estudado por um trabalho lógico de validação de 

hipóteses. A operação de conceitos de forma sistêmica transformou 

indicadores em elementos estatísticos com o objetivo de medir a incidência das 

características individuais, sociais e culturais dos alunos. Considerou-se por fim 

que os componentes avaliados, capital cultural familiar e as condições 

habitacionais, podem exercer influência no desenvolvimento das habilidades e 

competências dos alunos na esfera educativa. 

 

Palavras-chave: Capital Cultural. Educação Básica. Desempenho escolar. 

Região Metropolitana de Natal. 
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ABSTRACT 
 
 

This dissertation aimed to investigate the formal learning process of children 

and teenagers through elementary education and, mainly, the support of family 

on domestic school activities as a step in the teaching-learning process. The 

student's family, with its cultural capital, provides an assistance which was the 

bias of the essay analyzes presented on this paper, using a spatial area of 

public elementary schools of the municipalities of the Natal metropolitan region. 

Such frame of Natal metropolis has been justified by the recent review of their 

basic education, taken by the Brazilian Ministry of Education, diagnosed in 

2011, only 1% of students were in a adequate mathematics learning stage. 

While 62% were considered in a critical stage in this discipline. Given this issue, 

this dissertation offers a theoretical analysis about inherited and acquired within 

the family cultural capital, mainly focusing in the distances between the cultural 

level of the student's family and the defendant by the school. Then, presents the 

fundamental aspects of the issue on the urban phenomenon, focusing on social 

hierarchies and structures of city spaces that express differentiation, 

segmentation and socio-spatial segregation, and social exclusion. The 

emphasis on inequalities points to the development of an urban ethos, through 

formal schooling, which develops from social singularities. To theoretically 

develop the theme of Cultural Capital Family, this study sought to operationalize 

the concept through the interpretation of the phenomenon studied by a logical 

validation work hypotheses. The operation concepts systemically transformed 

into statistical indicators in order to measure the impact of individual, social and 

cultural characteristics of students elements. Finally, this dissertation found that 

the components evaluated, family cultural capital and housing conditions, can 

influence the development of skills and competencies of students in the 

educational sphere. 

 

 

Keywords: Cultural capital. Basic education. School performance. Metropolitan 

Region of Natal. 
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Introdução 

 

De modo geral este trabalho esteve interessado em conhecer 

determinadas estruturas socioculturais gerais, em escolas da Região 

Metropolitana de Natal e, especificamente nestas, as relações entre as 

agências de educação formal e outros aspectos da vida social das populações 

selecionadas. Nesse sentido, evidenciando as características das instituições 

não escolares, a saber, a família – unidade doméstica – da qual o aluno do 

sistema de ensino é oriundo. 

 

A decisão de realizar esta pesquisa na área correspondente a Região 

Metropolitana de Natal resulta de um projeto coletivo de pesquisa do grupo 

Observatório da Educação, da CAPES, com núcleo local na Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, através do projeto de pesquisa intitulado “O 

Habitus de estudar: construtor de uma nova realidade na educação básica da 

Região Metropolitana de Natal”1. 

 

Este projeto do Observatório da Educação intenta investigar as relações 

entre as escolas de educação básicas dos municípios metropolitanos e sua 

relação com o ambiente social de que se servem. Para tanto, conta com uma 

equipe de pesquisadores de várias áreas e níveis como graduação, mestrado, 

doutorado e pós-doutorado; área de Letras Língua Portuguesa, Matemática, 

Estatística, Demografia e Ciências Sociais, além de professores (bolsitas do 

projeto) que lecionam na educação básica dos municípios metropolitanos e que 

são mediadores diretos entre a Universidade e as comunidades escolares 

locais. 

 

Neste sentido, as análises a seguir tem o caráter de uma produção 

interdisciplinar; ou melhor, compartilhada pelo menos no que concerne ao 

consenso quanto à escolha de problemáticas e objetos privilegiados nas 

produções de cada pesquisador. 

 

                                                           
1
 O projeto como um todo pode ser acessado no portal: http://ohabitusdeestudar.wordpress.com  
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Por se tratar de um trabalho coletivo da rede Observatório das 

Metrópoles (núcleo Natal), todas as investigações versam sobre as cidades 

que integram a Região Metropolitana de Natal, que por sua vez é constituída 

de dez municípios2 (Natal, Parnamirim, São Gonçalo do Amarante, Ceará-

mirim, Extremoz, Macaíba, Monte Alegre, Nísia Floresta, São José de Mipibu e 

Vera Cruz). 

 

Isto posto, informo que na fase de sistematização e coleta de dados, 

entre 2012 e 2013, foram construídos bancos de dados a partir das 

informações oficiais tanto dos censos demográficos como do Censo Escolar 

dos municípios citados acima como também e principalmente o 

desenvolvimento de um banco dados a partir dos microdados da Prova Brasil. 

Este sistema consiste em avaliar a educação básica do Ministério da 

Educação; assim como do ENEM3, que também faz parte do sistema de 

avaliação da educação básica no país, mas que proporciona o acesso ao 

ensino superior. A Prova Brasil, por sua vez, tem como objetivo geral avaliar a 

qualidade da educação escolar, nos primeiros anos da vida educativa e de 

forma específica abrange, nesta avaliação, todas as escolas e alunos do Brasil. 

Para isto, realiza uma mesma prova em todos os municípios brasileiros, de 

Língua Portuguesa e Matemática, a fim da avaliar os conhecimentos básicos 

que os estudantes desenvolvem ao longo dos nove anos do ensino 

fundamental. Ressalte-se que a Prova Brasil usa uma metodologia avaliativa 

distribuída em duas etapas: no término dos anos iniciais e finais do ensino 

fundamental; ou seja, com os alunos do 6º ano e, em seguida, com os alunos 

do 9º ano. Entretanto, sem haver um caráter seletivo ou mesmo de aprovação 

para continuar nas etapas seguintes do ensino regular, diferentemente do 

ENEM. 

 

 

  

 

                                                           
2
 Em 2013 o município de Maxaranguape foi incluído na RMN, mas não consta em nossas análises por 

trabalharmos com dados educativos disponíveis até 2011. 
3
 Exame Nacional do Ensino Médio. 

Sistema de Ensino e Avaliação Brasileiro 

Anos iniciais: 
1º ao 6º ano 

Ensino Fundamental 

Anos finais: 
7º ao 9º ano 

Prova 
Brasil 

Prova 
Brasil 

 

1º, 2º e 3º série 

 

Ensino Médio 

ENEM Universidade 

Ensino Superior 
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Juntos, os dez municípios metropolitanos de Natal somam uma rede de 

213 (duzentos e treze) escolas, se contabilizarmos somente a educação 

básica, que em 2011 tinha matriculado 131.504 (centro e trinta e um mil, 

quinhentos e quatro) alunos o 1º ao 9º ano do ensino fundamental, o que 

corresponde a 97% das crianças e adolescentes, em idade escolar, entre 6 e 

14 anos, na escola. Essa abrangência do atendimento educativo em vias de 

universalizar o acesso a educação básica foi possível graças às fortes 

pretensões e realizações da sociedade brasileira empreendidas na década de 

1990 (Oliveira, 2007; Gonçalves, 2010). Podendo-se hoje falar em 

“universalização” do acesso ao ensino básico, pois tivemos um número de 

inscritos bem próximo dos 100 (cem) pontos percentuais almejados. 

Pralelamente, Isso trouxe à tona outro desafio: o nível e a qualidade do 

processo ensino-aprendizagem. 

 

Desta forma, para atender às demandas do conhecimento sociológico 

das relações entre escola, comunidade e qualidade educativa, que abrangesse 

um contingente populacional destas dimensões quantitativas, foram utilizados 

os dados oficiais do Ministério da Educação, do CENSO Escolar, bem como os 

microdados do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica e a Prova 

Brasil, que juntos dispõem das informações sobre todas as escolas e alunos do 

Brasil. Assim, proporcionando uma base de dados comum e comparável entre 

os municípios brasileiros, logo também entre os metropolitanos de Natal, 

constituindo desta forma, um trabalho dissertativo com uma forte concentração 

em análises do tipo quantitativa. 

 

Cabe destacar ainda que a utilização de um banco de dados com os 

microdados da Prova Brasil nos fez conhecer o estágio crítico em que se 

encontra a educação na Região Metropolitana de Natal. Por um lado, nossa 

cidade apresenta uma população adulta com altos índices de analfabetismo e, 

por outro, os alunos concluindo o ensino fundamental e entrando no ensino 

médio  sem ão  demonstram habilidades elementares. Em Matemática onde as 

notas da prova não chegam ao nível considerado adequado para o INEP, pois 

no 9º ano, ano final do Ensino Fundamenta, apenas 1% (um por cento) do total 

do alunado atingiram o nível adequado. Uma situação melhor, mas não menos 
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preocupante, é a de Língua Portuguesa, pois o nível adequado foi atingido por 

apenas 6% (seis por cento) de todos os alunos. Estas informações poderão ser 

observadas em detalhes nas analise do capitulo 4 desta dissertação. 

 

Além das valiosas informações oriundas de uma metodologia 

quantitativa foram utilizadas também práticas metodológicas qualitativas no 

esforço de romper com a “frieza muda” dos dados. Para isso, foram postas em 

prática entrevistas semi-estruturadas com os pais de alunos, em eventos que 

envolvessem estes agentes, como na reunião semestral de entrega de notas 

aos responsáveis, bem como a observações das dinâmicas intra-escolares, 

que permitissem uma maior proximidade entre pesquisador e as comunidades 

escolares locais; ou seja, dando “voz” aos dados e as próprias famílias. Para 

tanto, fizemos valer os recursos disponíveis no projeto mais amplo no qual 

essa dissertação se apoiou: fazendo uso da mediação dos professores 

bolsistas do projeto. 

 

Especificamente nesta dissertação pudemos acompanhar mais de perto 

a dinâmica da Escola Municipal Luiz Maranhão Filho. Localizada em Natal, no 

bairro Cidade Nova, localidade basicamente ocupada por prédios residências e 

pequenos comércios locais, que hoje conta com cerca de dezessete mil 

habitantes majoritariamente das classes populares, sobretudo pelo fato do 

bairro ter sido até recentemente o local do deposito de lixo da cidade, onde 

parte da população residente, mais empobrecida, sobrevivia da coleta de 

restos do lixão.  

Para se obter uma noção das condições sociais deste bairro e, em 

consequência das estruturas de oportunidades encontradas no mesmo, exibe-

se abaixo um quadro comparativo entre Cidade Nova e Tirol, por terem um 

contingente populacional semelhante, mas antagônicos, quanto à classe social. 

Quadro 1 – Comparativo entre os bairros de Cidade Nova e Tirol 

  

 

 

Fonte: Anuário Natal 2013. Censo Demográfico 2010. 
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Mapa 1 – Bairro de Cidade Nova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

            

Quadro 2- Escola Municipal Luiz Maranhão Filho 

 

 

 

 

Fonte: Prefeitura de Natal, SEMURB, 2013 (Adaptado). 

Fonte: Google Street View 2014. 
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A escolha Escola Municipal Luiz Maranhão Filho liga-se em grande parte 

às possíveis implicações analíticas dos resultados que viessem a ser 

conseguidos pela pesquisa, esforçando-se por ultrapassar as limitações da 

metodologia quantitativa, preocupou-se, portanto, nesta parte da introdução, e 

de forma particular, com a exposição das condições do levantamento material 

empírico qualitativo; ou seja, com as entrevistas que serão apresentadas 

pontualmente no primeiro capitulo. Ressalte-se ainda que, muito distante do 

que se possa considerar a um trabalho de densidade etnográfica, o ensaio 

metodológico qualitativo tentou fazer uma interpretação sociológica da 

realidade a partir do referêncial teórico utilizado, a saber, Pierre Bourdieu, e 

sua teoria da reprodução social, dando operacionalidade e sentido aos 

conceitos. 

 
O projeto “O Habitus de estudar: construtor de uma nova realidade na 

educação básica da Região Metropolitana de Natal” o qual subisidiou esta 

pesquisa, contava com professores bolsitas do projeto que lecionavam no 

ensino fundamental, e que foram os principais interlocutores entre o 

pesquisador e a população entrevistada na escola Escola Municipal Luiz 

Maranhão Filho. 

 

Mantive contato com uma professora de Língua Portuguesa bolsistas do 

projeto, Janeide, que lecionava em uma turma 9º ano, fui informado que 

haveria uma atividade para o dia das mães, em um sábado pela manhã. Estive 

lá no dia 03 de maio de 2013. 

 

Como a pesquisa tinha como foco o Capital Cultural Familiar, então 

foram definidas entrevistas com resposáveis pelos alunos do 9º ano do ensino 

fundamental, a escolha das turmas de 9º ano se deu pelo fato de ser o último 

ano da educação básica, o que de certa forma pode nos dar um panorama da 

trajetória dos alunos através da escolarização. Conhecendo os obstáculos 

socioculturais que vêm impedindo o ajustamento das instituições escolares 

frente às deficiências e insuficiências crônicas das escolas primárias 

brasileiras. 
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  Desta forma o roteiro das entrevistas seguiu como fio condutor a cultura 

escrita dentro do ambiente domêstico, ou seja, se na casa dos alunos havia 

caderno de receitas culinárias, agenda telefônica, produção de bilhetes, 

sistematização das finanças, ajudas nas atividades escolares aos filhos, 

acompanhamento da vida escolar, etc. 

 

 A partir da definição destes elementos foram realizadas cinco entrevistas 

com 20 mim cada, na oportunidade da confraternização do dia das mães que 

ocorreu no final do primeiro trimestre, onde foram distribuídas as notas dos 

alunos para os responsáveis. Minha intensão seria intrevistar uma maior 

quantidade de responsáveis, mas como antes da entrega das notas houve a 

confraternização do dia das mães, o que levou muito tempo daquela tarde, 

então isso não foi possível, mas mesmo assim consegui convencer algumas 

mães, maioria unanime entre os responsáveis naquela tarde, para realizar as 

entrevistas da pesquisa, oportunidade impar de aproximação já que a maior 

dos responsáveis trabalha e como são crianças adolescentes acima de 13 ano 

de idade, então pouco o quase nunca os responsáveis vão aquela escola. 

 

Foram entrevistadas as segunites pessoas: Ana Carla Mãe do aluno 

Carlos Eduardo; Wilza Maria mãe do aluno Vinicius Alves de Brito; Adriana 

Catarina Mãe da aluna Adrielly Karoline de Oliveira Cavalcante; Cineide mãe 

do aluno Jerfersson Dantas de Oliveira e Conceição Silva mãe de Eduardo 

Juliano. Todos alunos do 9º ano turma “A” da escola Escola Municipal Luiz 

Maranhão Filho. 

 
Deste modo foi possível recolher falas que por si só dão o tom do 

contexto social dos alunos que compõe a Escola Municipal Luiz Maranhão 

Filho, localizada em um bairro periférifo da cidade de Natal – RN, com mães, 

escolaridade inferior aos próprios filhos reveleram as adversidades de 

conxtetos que podem ser conferidos no primeiro capítulo desta dissertação. 

 

Vale ressaltar que esta dissertação esteve interessada em conhecer as 

estruturas educativas globais da Região Metropolitana de Natal, tendo em vista 

verificar o grau de generalidade das características apreendidas pelo estudo de 
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uma única comunidade escola, e não especificamente, as dinâmicas das 

relações internas da escola enquanto uma agência de educação formal. 

Propõe-se assim investigar modelos administrativos e pedagógicos, objetos já 

bastante comuns nas análises na área científica da Educação. Em geral, 

procurou-se evidenciar outra instituição não escolar; a saber, as famílias dos 

alunos, o que pode dar um caráter de complementaridade nas funções da 

escola. 

 

Outro ponto central foi o foco do levantamento metodológico tanto no 

nível quantitativo quanto no qualitativo, em turmas de 9º ano; ou seja, o último 

ano da Educação Básica, sucedida pelo ensino médio e ou profissionalizante 

de três anos, e posteriormente da educação de nível superior, não obrigatório. 

 

Para o desenvolvimento desta reflexão, o presente trabalho traz, no 

primeiro capítulo, a  discussão sobre os elementos e os processos de 

socialização e seus desdobramentos frente à educação escolar (Durkheim, 

1965; Berger e Luckmann, 1985). Em seguida, apresenta o conceito de capital 

cultural familiar (Bourdieu, 2008b) enquanto elemento de interação com o 

desempenho escolar, resaltando as dimensões do conceito. E, por fim, faz 

considerações a respeito da herança cultural dos alunos e do seu desempenho 

escolar (Bourdieu, 1975), além de procurar relacionar as teorias bourdiesianas 

do habitus com as elaborações acerca do desenvolvimento do capital humano 

em Rubens Kaztman. 

 

O segundo capítulo apresenta os elementos do processo de urbanização 

da sociedade brasileira, o que desencadeou na formação de grandes cidades e 

enormes aglomerados urbanos, os quais constituíram as regiões 

metropolitanas com seus problemas urbanos, decorrentes da sociedade 

capitalista (Ribeiro, 2005). Neste sentido, o capitulo evidencia como a 

educação formal é preponderante à própria noção de cidadania, no mundo 

contemporâneo, se levarmos em conta a importância do conhecimento técnico-

ciêntífico-informacional (Acher, 2010) para as novas dinâmicas citadinas, 

apresentando neste, informações tanto sobre o nível educativo da população 
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como um todo, como a respeito dos indicadores educativos de suas escolas, 

taxas de reprovação e aprovação.  

 

O terceiro capítulo elenca as etapas metodológicas para a realização da 

pesquisa no que concerne aos dados quantitativos. Informa a fonte de dados 

utilizada, que foi a Prova Brasil 2011 e o Censo Escolar 2011, detalha os 

procedimentos de montagem e construção dos bancos de dados. O processo 

de filtragem dos dados, bem como as características das variáveis 

selecionadas para análise e, por fim, apresenta a operacionalização das 

dimensões do capital cultural familiar, o que proporcionou a execução da 

pesquisa referente ao desempenho escolar dos alunos do 9º ano do ensino 

fundamental das escolas públicas da Região Metropolitana de Natal. Nesta 

data, 12.489 (doze mil, quatrocentos e oitenta nove) alunos matriculados nesta 

série. Conseguimos, através dos bancos de dados disponibilizados pelo MEC, 

informações sobre 8773 (oito mil, setecentos e setenta e três) alunos; ou seja, 

uma amostra de mais de 70% do total de alunos matriculados nessa série com 

informações dos alunos, de seus pais e de sua vida sociocultural.  
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Capitulo 1 - O Capital Cultural Familiar: entre o herdado e o adquirido 

1.1 Socialização primária 

 

Compreender em que medida o rendimento escolar dos alunos das 

escolas públicas de ensino fundamental é influenciado pelo Capital Cultural de 

suas famílias (Bourdieu, 1975) nos Municípios da região Metropolitana de 

Natal, leva-nos a pensar a  educação enquanto um metódico processo de 

socialização, que perpassa também a instituição familiar (Durkheim, 1965; 

Berger e Luckmann, 1985). 

 

A elaboração desta problemática acerca dos resultados escolares 

procura investigar em que medida o “sucesso escolar” pode resultar de 

privilégios e diferenças econômicas e culturais reservadas a uma parte da 

população e não diretamente de incapacidades naturais e congênitas como se 

fosse um “dom” ou a falta deste. O referencial teórico (Bourdieu, 1998; 

Kaztman, 2011) aponta para processos desiguais de distribuição de 

oportunidades que intervém nos critérios de avaliação e seleção escolar ao 

longo das etapas do sistema de ensino; ou seja, observar os primeiros anos de 

escolaridade nos quais a compreensão e o manejo da língua escrita constituem 

um alvo de atenção principal nas avaliações dos professores e no julgamento 

do correto emprego e manipulação da língua portuguesa e das linguagens 

matemáticas. 

 

Pensar os “insucessos escolares” como o resultado da distância entre os 

padrões culturais das famílias dos alunos e os exigidos pelo sistema de ensino; 

o que, devido a sua lógica interna, reproduz as desigualdades sociais 

(Bourdieu, 2007) é conceber a educação escolar e por consequência, o 

“sucesso escolar” como resultado de uma multiplicidade de fontes de formação 

e não somente como a incorporação de competências e habilidades realizadas 

pelo trabalho pedagógico do professor. 

 

Neste sentido, a realização de entrevistas, com um questionário semi-

estruturado com pais e responsáveis pelos alunos, foi central para observar 
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“mais de perto” contextos familiares nos quais disposições primárias 

relacionadas ao sistema de ensino podem ou não ter “solo fértil” para se 

desenvolver, colaborando para nossa imaginação sociológica sobre o objeto de 

investigação. 

 

As entrevistas foram estruturadas de forma que emergissem, nas falas, 

as condições socioeconômicas da unidade domésticas dos alunos; bem como 

a sua origem social, apontado pelo percurso escolar de seus pais e avós e 

suas ocupações e profissões, sendo um indicativo de certa herança sócio-

cultural. Além disso, foram observados aspectos do estilo de vida de suas 

famílias, da culinária do consumo be dons culturais. Também a abrangência da 

cultura escrita em casa, produção de bilhetes, receitas culinárias, agenda 

telefônica, escrita de cartas, etc. Tudo isso e mais a dinâmica de 

acompanhamento da vida escolar do aluno, no ambiente domestico: se tem 

tempo e lugar específico para estudar, se recebe assistência, quais as tarefas 

escolares trazidas para casa e  ordem moral e disciplinar da unidade 

doméstica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Este trabalho destaca, portanto, as disparidades escolares entre os 

alunos. Essa disparidades podem advir de desigualdades sociais vivenciadas 

nos contextos familiares adversos, de pobreza e exclusão social em uma 

região metropolitana do nordeste brasileiro(Oliveira, 1997). Para tanto, 

evidencia os problemas urbanos, a partir dos de baixo. Isso revela a realidade 

(Trecho de entrevista com Mãe de um aluno do 9º ano)  

Adversidades domésticas frente à educação escolar 

Sou do lar, e nunca trabalhei sempre em casa, meu esposo é vendedor de inseticida. Eu 

estudei até o 4ª série e ele até a 3ª série. Meu pai era mecânico e minha mãe do lar. 

Minha mãe e meu pai estudaram pouco, mas estudaram. Lá em casa são oito, seis filhos, 

eu e meu esposo. Tudo o que eu faço eles comem, cuscuz com mistura (carne) se não 

tiver eles reclama, é assim lá em casa é mais cuscuz. Cinema, muito difícil sabe agente 

sair assim de casa com os meninos. Eu seio lê, mas não escrevo muito não. Receitas de 

comida eu pego direto da televisão, ai eu vou fazendo. Ele não ajuda nada em casa, fica 

tudo revirado se eu não ajeitar. Tempo, ele não tem um tempo certo pra estudar é tudo 

com ele, na hora que der, para ele fazer, ai ele faz. Ajuda nas tarefas de casa, como ele já 

está na 8ª série, ai eu não sei de nada, eu só fiz até a 4ª. 
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vivenciada pelas populações com desigual acesso aos equipamentos e 

serviços urbanos (Delle Donne, 1993). 

 

Cabe apontar que a criança não nasce membro da sociedade. Isso se 

realiza através do processo de socialização (BERGER e LUCKMANN, 1985, 

DURKHEIM, 1965). É por meio deste processo que inicialmente ela interioriza 

os elementos que a constituem como sujeito humano. Isso quer dizer que  

apreende os elementos simbólicos os quais dão significado objetivo às 

sociedades e culturas já existentes. 

 

Esta apreensão não resulta de criações autônomas de 

significado por indivíduos isolados, mas começa com o fato de 

o indivíduo ‘assumir’ o mundo no qual os outros já vivem. Sem 

duvida, este ‘assumir’ em si mesmo constitui em certo sentido 

um processo original para cada organismo humano. (BERGER 

e LUCKMANN, 1985, p. 174). 

 

Cada indivíduo não somente adquire os elementos de significação do 

mundo, mas também todas as maneiras de pensar, agir e sentir; de acordo 

com a sociedade na qual ele está inserido. A socialização primária é para a 

criança o processo pelo qual o indivíduo torna-se membro de uma sociedade, 

já existe, a dos adultos (DURKHEIM, 1965). 

 

Para (BERGER e LUCKMANN, 1985), o processo de interiorização do 

mundo como realidade objetiva é mediado sempre por um outro que media a 

socialização, realizando este processo de acordo com sua posição na estrutura 

social. 

 

Assim, a criança das classes inferiores não somente absorvem 

uma perspectiva própria da classe inferior a respeito do mundo 

social, mas absorve esta percepção com a coloração particular 

que lhe é dada por seus pais (ou quaisquer outros indivíduos 

encarregados de sua socialização primária). Como 

consequência uma criança de uma classe inferior não somente 

irá habitar um mundo grandemente diferente do que é próprio 
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da criança de uma classe superior, mas pode chegar a ter um 

mundo inteiramente diferente daquele da criança de classe 

inferior que mora na casa ao lado. (BERGER e LUCKMANN, 

1985, p. 176). 

 

 Portanto a socialização primária proporciona à criança o acesso a papeis 

e atitudes de outros, sejam pais, familiares em geral, comunidade de 

pertencimento, instituições escolares, que são como uma ponte para 

interiorização progressiva da realidade objetiva da sociedade que se realiza 

nos sujeitos humanos em processo de socialização. 

 

O processo de socialização primária ocorre concomitantemente com o 

processo de aquisição da linguagem (BERGER e LUCKMANN, 1985). Pode-se 

assim considerar essa fase como uma das principais etapas da socialização, 

pois é através da aquisição da linguagem que o indivíduo pode manifestar-se e 

manter relação com o que está fora e dentro de si mesmo. 

 

É partir da linguagem que a sociedade apresenta um conjunto de 

elementos simbólicos que antecipadamente se impõem como um sistema de 

significação compartilhada, sem a possibilidade de optar por outro arranjo. 

Apesar de a criança não ser um agente passivo, no processo de sua 

socialização, são os adultos que definem as regras do jogo.  

 

A criança não tem escolha ao selecionar seus outros 

significativos, identifica-se automaticamente com eles. Pela 

mesma razão a interiorização da particular realidade deles é 

quase inevitável. A criança não interioriza o mundo dos outros 

que são significativos para ela como sendo um dos muitos 

mundos possíveis. Interioriza-se como sendo o mundo, o único 

mundo existente e concebível. (BERGER e LUCKMANN, 1985, 

p. 180). 

 

Os conteúdos que são interiorizados na socialização primária constituem 

o primeiro mundo do indivíduo (GRIGOROWITSCHS, 2008). Há certos acervos de 

conhecimentos a serem transmitidos, habilidades a serem constituídas e até 
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certas legitimidades que as definem como, por exemplo, os comportamentos 

“adequados” para os meninos e para as meninas. São diferentes as exigências 

para cada criança nos diversos segmentos de uma mesma sociedade, 

sobretudo nas sociedades complexas. 

 

Em suas dimensões mais amplas, os processos de 

socialização envolvem um ser humano individual (todo um 

espectro de experiências, posicionamentos, saberes, estruturas 

emocionais, capacidades cognitivas); suas interações, 

comunicações e atividades no meio social em que vive 

(relações familiares, escolares, interações com outras crianças, 

meios de comunicação de massa, religião etc.); bem como as 

distinções sociais que podem se manifestar em todas essas 

relações (sua pertença racial, de gênero, de estratificação 

social etc.) (GRIGOROWITSCHS, 2008, p.37). 

 

 O desenvolvimento das estruturas individuais ocorrem desde a infância 

por meio de processos e lógicas relacionadas às práticas sociais vivenciadas 

em cada contexto de socialização (GRIGOROWITSCHS, 2008). Neste sentido, o 

processo de socialização pode ser entendido como sendo a síntese das 

interações entre os indivíduos, o que leva estes a serem integrantes de certa 

sociedade e cultura.  

Vale ressaltar que a peculiaridade dos processos de socialização no 

período da infância, numa perspectiva sociológica, diz respeito ao fato de as 

crianças vivenciarem certas interações sociais fundamentalmente circunscritas 

no circulo familiar, já que estas dependem economicamente e afetivamente dos 

adultos que são responsáveis por elas. 

 

O processo de socialização pode ser entendido como uma etapa da vida 

dos sujeitos humanos por via do qual estes iniciam o desenvolvimento das 

suas capacidades humanas básicas (DURKHEIM, 1965). Entre as diversas ações 

que são submetidas às crianças, na socialização, podemos elencar a educação 

como uma das atividade centrais para transmissão dos elementos que os 

incluem na dinâmica da vida em sociedade, entre as gerações.  
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A educação é a ação exercida pelas gerações adultas sobre 

aquelas que ainda não estão maduras para a vida social. Tem 

por objeto suscitar e desenvolver na criança um certo número 

de estados físicos, intelectuais e morais que lhe exigem a 

sociedade política no seu conjunto e o meio especial ao qual 

está particularmente destinada. (DURKHEIM, 1965, p. 52). 

 

 É no ato educativo que se consolida a aquisição da língua; ou melhor, de 

um sistema compartilhado de símbolos que além de proporcionar significado ao 

mundo, no qual está sendo inserido, é também o meio pelo qual se pode 

classificar, ordenar e dar sentido ao meio social. 

 

Ao aprender uma língua, aprendemos todo um sistema de 

ideias, distintas e classificadas, e herdamos todo o trabalho de 

onde saíram essas classificações que resumem séculos de 

experiências. Mas há mais: sem a linguagem, não teríamos, 

por assim dizer, ideias gerais; pois é a palavra que, fixando-os, 

dá aos conceitos uma consistência suficiente para que 

possamos ser manuseados comodamente pelo espírito. Foi 

pois a linguagem que nos permitiu elevarmos-nos acima da 

mera sensação; e não é necessário demonstrar que a 

linguagem é, em primeiro lugar, uma coisa social. (DURKHEIM, 

1965, p. 58). 

 

Este processo de socialização corresponde ao desdobramento dos 

elementos constitutivos da  própria sociedade da qual a criança é sujeito; ou 

seja, das suas instituições e da estrutura que estão estabelecidas social e 

temporalmente (DURKHEIM, 1965). 

 

A sociedade se encontra, a cada nova geração, como que em 

face de uma tabula rasa, sobre o qual é preciso construir quase 

tudo de novo. É preciso que, pelos meios mais rápidos, ela 

agregue ao ser egoísta e social, que acaba de nascer, uma 

natureza capaz de vida moral e social (DURKHEIM, 1965, 

p.42). 
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Portanto, é necessário considerar o homem como produto de suas 

relações sociais, como agente das ações e reações de uns para com os outros. 

No caso da criança, o ambiente da família pode ser encarado como um dos 

espaços privilegiados de suas relações, onde se realizam o cultivo dos valores, 

crenças, conhecimentos, etc. 

 

Considerando-se então que é através do processo de socialização que a 

criança é constituída como ser sociável e considerando-se também a família 

como um dos principais pontos de partida para essa socialização, deve-se 

levar em conta os diversos tipos de famílias que, no caso das sociedades 

modernas, não têm como deixar de desconsiderar a sua divisão em classes 

sociais. “Ainda hoje não vemos que a educação varia com as classes sociais e 

com as regiões? A da cidade não é a do campo a do burguês não é a do 

operário” (DURKHEIM, 1965, p.39) (ver quadro seguinte)4 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Neste sentido podemos relacionar o modo e as condições sociais pelas 

quais a socialização se realizou, através das diversas relações sociais nos 

                                                           
4
 No Nordeste brasileiro designa uma plantação agrícola artesanal de cereais: milho, feijão, arroz, e de 

outras culturas próprias da estação chuvosa para subsistência familiar. 

(Trecho de entrevista com Mãe de um aluno do 9º ano) 

Entre a cidade (moderno) e o campo (tradicional) 

Sou de Monte Alegre, mas faz tempo que moro aqui em Natal, eu moro aqui, mas tenho 

roçado
5
 lá, eu sou agricultora, meus pais eram agricultores, eu ainda tenho mãe viva, sou 

divorciada. Lá em casa é eu ele e o meu filho mais velho, Clemir com 30 anos, ele é 

cabeleireiro. A minha renda é a do meu filho, ele é quem me dá de tudo, a agricultura você 

sabe como é né, só da pra comer! O que eles gostam mais que eu faço pra comer é 

tapioca no coco. Eu estudei ate o 8ª ano ai é o irmão mais velho que ajuda ele nas tarefas 

da escola, todo dia é ele (o tio) quem olha as matérias e vê o que tem pra fazer.  Cartas? 

antigamente eu escrevia, hoje em dia é telefone né. Às vezes deixo bilhetes escritos, um 

recado pra meu filho ou pra meu neto. Eu vejo as receitas na televisão e anoto. A 

autoridade, ele obedece aos dois, eu e ao mais velho, e tem que obedecer se não vai pro 

pau! No quarto dele é onde ele estuda, antes de vir para o colégio é quando ele estuda, 

entre meio dia e meio dia e meio. Ele cria passarinho, ele lava a roupa dele, ele quem 

cuida do quarto dele, tudo é ele quem faz. Quando ele tem trabalho eu dou dinheiro para 

ele ir pra lanhouse. Não vai pra festa nem cinema só pra igreja e pro meu interior. 
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âmbitos familiar, comunitário, escolar, etc, referente ao contexto de classe ou 

fração de classe com o modo pelo qual os indivíduos realizam a sua inserção 

no mundo, ao adquirir uma linguagem que proporciona os recursos de 

comunicação e interação social. 

 

 Podemos assim considerar a socialização primária como uma 

fundamental para a formação dos sujeitos humanos, quando constituem suas 

habilidades, competências básicas e os próprios modos de agir no mundo, 

variando de acordo com os processos e relações sociais que se estabelecem 

no período infantil. Tais experiências constituem um habitus – conjunto de 

disposições que organizam práticas e representações sociais – conceito de 

Pierre Bourdieu que será problematizado no tópico a seguir.  

 

1.2. Habitus e estilo de vida 

 

O processo de socialização constitui no indivíduo um sistema de 

disposições duráveis que são transmitidas pelas gerações; os quais 

correspondem a modos de perceber, de sentir, de fazer, de pensar que nos 

levam a agir de determinada forma, no cotidiano. Tal sistema de disposições é 

o que Pierre Bourdieu define como Habitus. 

 

Sistema de disposições duradouras e transponíveis, estruturas 

estruturadas predispostas a funcionar como estruturas 

estruturantes, isto é, como princípio gerador e organizador de 

práticas e de representações. (BOURDIEU, 1980, apud 

DUBAR, 2005 p.77). 

 

Para esta problemática foi utilizado o conceito de habitus nesta 

dissertação, pois este conceito é fundamental nos escritos de Pierre Bourdieu. 

Ele confere ao habitus um sentido que vai abranger várias áreas do 

conhecimento, como nos debates sociológicos, educacionais e filosóficos. O 

habitus corresponde a processos inconscientes que se manifestam de diversas 

maneiras, seja na forma de realizar as coisas no mundo, seja no estilo de vida, 

nos gostos, em relação à comida, vestuário, arte, etc. 
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O habitus preenche uma função que, em uma outra 

filosofia confiamos à consciência transcedental: é um 

corpo socializado, um corpo estruturado, um corpo que 

incorporou as estruturas imanentes de um mundo ou de 

um setor particular desse mundo, de um campo, e que 

estrutura tanto a percepção desse mundo como a ação 

nesse mundo. (Bourdieu, 1996, p.144) 

 

 Para Bourdieu o habitus é o produto da socialização, correspondendo 

aos percursos sociais que dão elementos para caracterizar uma identidade 

social. Um estoque de disposições incorporadas através de uma trajetória em 

diferentes espaços sociais como a família, a escola, os grupos de amizade, 

marcadas pelas distinções de classe. 

 

As experiências se integram na unidade de uma biografia 

sistemática que se organiza a partir da situação originária de 

classe, experimentada num tipo determinado de estrutura 

familiar. Desde que a história do indivíduo nunca é mais do que 

uma certa especificação da história coletiva de seu grupo ou de 

sua classe, podemos ver nos sistemas de disposições 

individuais variantes estruturais do habitus de grupo ou de 

classe [...]. O estilo pessoal, isto é, essa marca particular que 

carregam todos os produtos de um mesmo habitus, práticas ou 

obras, não é senão um desvio, ele próprio regulado e às vezes 

mesmo codificado, em relação ao estilo próprio a uma época 

ou a uma classe. (Bourdieu,1983b, p. 80-81, apud Setton, 

2002, p.65) 

 

As referências de classe ou fração de classe que Bourdieu apresenta em 

suas produções podem ser apreendidas por meio do estilo de vida que é 

evidenciado pelo consumo de bens e por elementos que conferem status, o 

que marcam as distinções entre as classes de maneira tal que as diferentes 

condições materiais aparecem como naturais (Bourdieu, 2007). 
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Em consequência, os traços distintivos mais prestigiosos são 

aqueles que simbolizam mais claramente a posição 

diferencial dos agentes na estrutura social – por exemplo, a 

roupa, a linguagem ou a pronúncia, e sobretudo ‘as 

maneiras’, o bom gosto e a cultura – pois aparecem como 

propriedades essenciais da pessoa, como um ser irredutível 

ao ter, enfim como uma natureza, mas que é paradoxalmente 

uma natureza cultivada, uma cultura tornada natureza 

(Bourdieu, 2007, p. 16). 

 

Desta forma Bourdieu identifica que as maneiras e os modos que 

expressam os estilos de vida das classes se diferenciam pelo consumo de 

bens de acordo com a origem social, o que também se manifestam em suas 

relações à cultura. 

 

Entre o capital escolar ou a origem social e este ou aquele 

saber ou esta ou aquela maneira de implementá-lo, 

dissimulam-se nexos entre grupos que mantêm relações 

diferentes, até mesmo, antagonistas, com a cultura, segundo 

as condições em que foi adquirido seu capital cultural [...] a 

disposição culta e a competência cultural apreendidas 

através da natureza dos bens consumidos e da maneira de 

consumi-los variam segundo as categorias de agentes e 

segundo os terrenos aos quais eles se aplicam, desde os 

domínios mais legítimos, como a pintura ou a 

música.(Bourdieu, 2008b, p.17) 

 

 Quando Bourdieu relaciona gosto cultural com educação está se 

referindo a cultura no sentido do que é culto; procurando alinhar em sua teoria 

os domínios do sistema escolar correlacionados com práticas culturais mais 

próximos dos padrões da “alta cultura”, como a prática de artes plásticas ou 

mesmo a disposição de tocar um instrumento musical, apreciar música erudita, 

disposições quase sempre adquiridas fora da escola.  
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Entre o capital cultural herdado da família e o capital escolar, 

seria impossível imputar unicamente à ação do sistema escolar 

(nem, por maior força de razão, à educação propriamente 

artística – quase inexistente, como pode ser constatado com 

toda a evidência – que, porventura, tivesse sido proporcionada 

por esse sistema) a forte correlação observada entre 

competência em matéria de música ou pintura (e a prática que 

ela pressupõe e torna possível) e o capital cultural assegurado 

pela família e da transmissão cultural assegurada pela escola 

(cuja eficácia depende da importância do capital cultural 

diretamente herdado da família) (Bourdieu, 2008b, p.27) 

 

Sendo assim, desde a primeira infância, tanto as posturas corporais 

como as crenças mais íntimas são efeito do habitus que se inscreve no corpo 

do indivíduo conforme sua origem social, e os recursos e meios culturais que 

lhe foram possíveis acessar (Bourdieu, 2008b). Cada classe ou fração de 

classe é definida por um estilo de vida e cada uma de acordo com os seus 

bens de consumo pautados pelos meios econômicos disponíveis, os quais 

podem dar acesso a práticas culturais definidas por um determinado conjunto 

de códigos da cultura. 

 

O capital cultural designa uma relação privilegiada com a 

cultura erudita e a cultura escolar [...] Não é somente o capital 

econômico, como na abordagem marxista tradicional, que está 

no princípio das desigualdades sociais, mas também o capital 

cultural, o acesso a bens simbólicos não redutíveis aos valores 

mercantis. É pelo controle do capital simbólico que os 

dominantes impõem aos dominados seu arbitrário cultural, as 

hierarquias, as relações de dominação, fazendo-os percebê-las 

como legítimas. (Bourdieu, 2002, p. 66) 

 

Desta forma Bourdieu evidencia que o acesso desigual a bens culturais, 

materiais e simbólicos é o resultado de estruturas objetivas que produzem o 

habitus, através das configurações sociais vivenciadas pelos indivíduos, de 

acordo com sua origem social. 
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Não somente os filhos de operários são sub-representados nas 

escolas e universidades, como se diferenciam, em suas 

atitudes em relação à escola, dos estudantes das outras 

categorias sociais. Os estudantes das classes superiores, 

porque a cultura valorizada é o mesmo de seu meio social, se 

percebem como bem dotados; agem com desenvoltura [...]  Os 

estudantes das classes médias e populares têm um 

comportamento laborioso, porque, além de serem obrigados a 

compensar sua distância social, acreditam que o sucesso 

escolar lhes permitirá o acesso a posições sociais mais 

elevadas. (Bourdieu, 2002, p. 76). 

 

Neste sentido, pode-se entender que o próprio capital econômico se 

converte em capital cultural na medida em que o econômico proporciona 

acesso a bens culturais e, por conseguinte, cada família pode transmitir a seus 

filhos certo capital cultural. 

 

O acesso desigual a bens culturais e estéticos opõe os padrões 

culturais, considerando uns como superiores e outros como inferiores, numa 

lógica de oposição distintiva entre alta e baixa cultura, como por exemplo, no 

gosto quanto a vestuário, móveis, comida ou mesmo à oposição entre a língua 

culta e a fala popular (Bourdieu, 2008b). 

 

Sendo assim, instituições e indivíduos que representam as formas 

dominantes de cultura buscam manter sua posição exibindo seus bens 

culturais como de natureza superiores aos demais. É o que Bourdieu define 

como arbitrário cultural dominante, este faz com que, no âmbito da sociedade, 

produtos simbólicos sejam classificados como vulgares, ou mesmo inferiores, e 

outros como distintivos e superiores. Sendo assim, as preferências quanto a 

culinária, vestuário, mobília, decoração da casa, expressão corporal, opções de 

lazer são hierarquizadas e classificadas socialmente.  

 

As tomadas de posição, objetiva e subjetivamente, estéticas – 

por exemplo, a cosmética corporal, o vestuário ou a decoração 
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de uma casa – constituem tantas oportunidades de 

experimentar ou afirmar a posição ocupada no espaço social 

como lugar a assegurar ou distanciamento a manter [...] quanto 

às classes populares, sua única função no sistema das 

tomadas de posição estética é, certamente, a de contraste e 

ponto de referência negativo em relação ao qual se definem, de 

negação, todas as estéticas. (Bourdieu, 2008b, p. 57) 

 

Assim, a hierarquia entre os bens simbólicos seria uma base importante 

para a hierarquização dos indivíduos e grupos sociais. Aqueles capazes de 

produzir, apreciar e consumir bens culturais tidos como superiores teriam maior 

facilidade para alcançar ou se manter nas posições mais altas da estrutura 

social. Segundo (Bourdieu, 2008b, p. 78) as altas posições na estrutura social 

podem ter um efeito positivo no que concerne à relação com o sistema de 

ensino que reconhece os padrões culturais dominantes como o uso da língua 

culta (correta), sendo aqueles de maior capital cultural os que teriam melhores 

condições de ser bem-sucedidos no mercado escolar.  

 

Para (Bourdieu, 2008b) certos tipos de privilegio refletem as diferenças 

das condições de existência, tanto para as classes populares como para as 

classes favorecidas e média, altas como para a própria elite econômica e 

cultural. Tais diferenças se manifestam na linguagem, valores, gostos e 

práticas culturais, sendo uma pela escassez a outra pela abundância, no 

sentido deste trabalho, sobretudo a produção, apreciação e consumo de bens 

culturais. Nota-se desta forma que numa sociedade de mercado na qual os 

bens são uma mercadoria o acessá-los necessita do ingresso universal, o 

dinheiro que, como pode ser observado na entrevista a seguir, é um 

impedimento ao desenvolvimento de disposições culturais que já germinam na 

aluna, mas que precisariam5 de um ambiente mais favorável para aflorar. 

 

 

 

 

                                                           
5
 Regionalismo: carne assada, desfiada, pilada e socada com farinha de mandioca ou de milho. 
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Desta forma, pensar a problemática das diferentes distribuições de 

capital cultural, elaborada por (Bourdieu, 1975), perpassa a questão do que o 

autor define como sendo o arbitrário cultural ao romper com a ideologia 

dominante quando relativisa e não hierarquiza as culturas, na medida em que 

as culturas não podem ser objetivamente definidas como superiores umas as 

outras. Isso quer dizer que os comportamentos e atitudes referentes a grupos 

sociais determinados seriam arbitrários e não universais, como explicita o autor 

 

A seleção de significações que define objetivamente a cultura 

de um grupo ou de uma classe como sistema simbólico é 

arbitrária na medida em que a estrutura e as funções dessa 

cultura não podem ser deduzidas de nenhum princípio 

universal, físico, biológico ou espiritual, não estando unidas por 

nenhuma espécie de relação interna à ‘natureza das coisas’ ou 

a uma ‘natureza humana’. (Bourdieu, 1975, p. 23). 

 

(Trecho de entrevista com Mãe de um aluna do 9º ano) 

Anseios a disposições cultas frente as adversidades econômicas 

Sou de Natal mesmo, no momento sou dona de casa, mas sou promotora de vendas no 

comércio. Lá em casa sou eu, meu esposo e as três meninas. Meu marido trabalha por 

conta própria, ele é eletricista, eu não terminei o segundo grau, minha mãe só aprendeu a 

ler e escrever parou na segunda série. A comida é arroz de leite com paçoca
6
, é o que 

mais elas gostam, ou então, cuscuz com leite. A administração da casa, eu é que tento 

controlar, ele (esposo) é mais gastão, ele gasta mais, ele não tem um salário fixo todo mês, 

ai já sabe como é né, nem todo dia você como carne... 

Música agente escuta de tudo, menos certos funks. Festa, cinema, teatro, nada disso 

agente frequenta... Nunca escrevi cartas, não faço bilhetes, não escrevo receitas, não 

escrevo nada.  Ela que tem um violão que o pai deu, ela até já me pediu pra entrar na 

escola de música, mas não dá, ai ela mesma que fica na internet aprendendo sozinha, 

gosta muito de pintar também. A autoridade em casa sou eu, por que ele (esposo) não tem 

hora pra sair de casa, nem pra chegar, tudo delas sou eu. Lá em casa tem internet e TV a 

Cabo, mas elas tiraram notas baixas, ai eu bloqueie sabe, a internet lá em casa. Ai é assim 

elas tem horário para estudar, principalmente quando tem prova, eu fico em cima direto, 

pra elas estudarem, mas são meio preguiçosas para estudar, todas as três, e não tem local 

certo pra estudo não. 
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Apesar das diferenças culturais serem definidas, a nível teórico, como 

arbitrárias (Bourdieu, 1975) faz uma crítica ao arbitrário cultural dominante, o 

qual toma por exemplo a cultura escolar como sendo a cultura legítima e que, 

por sua vez, como a predominantemente válida nos termos legais. , no entanto 

Apresntando-se , no entanto, como neutras e não arbitrárias e também isentas 

de qualquer vinculo a classe social determinada. 

 

Por seu reconhecido status de legitimidade, a escola exerce, na 

perspectiva bourdieusiana, suas funções de reprodutora das desigualdades 

sociais ao estabelecer uma equidade entre os alunos, apesar das diferenças e 

desigualdades pré-existentes, beneficiando assim aqueles que têm uma 

bagagem familiar privilegiada. 

 

Para que sejam favorecidos os mais favorecidos e 

desfavorecidos os mais desfavorecidos, é necessário e 

suficiente que a escola ignore, no âmbito dos conteúdos do 

ensino que transmite, dos métodos e técnicas de transmissão e 

dos critérios de avaliação, as desigualdades culturais entre as 

crianças das diferentes classes sociais. Em outras palavras, 

tratando todos os educandos, por mais desiguais que sejam 

eles de fato, como iguais em direitos e deveres, o sistema 

escolar é levado a dar sua sanção às desigualdades iniciais 

diante da cultura. (Bourdieu, 1998, p.53)  

 

Para Bourdieu (2007), o favorecimento que a escola exerce sobre os 

alunos que já carregam uma bagagem cultural herdada da família se dá 

sobretudo por meio das exigências da comunicação pedagógica, que para sua 

maior receptividade, requer um domínio prévio de habilidades, referências 

culturais e linguísticas dominantes, as quais somente a educação familiar pode 

proporcionar. 

 

O sistema de ensino reproduz tanto melhor a estrutura de 

distribuição do capital cultural entre as classes (e as frações de 

classe) quando a cultura que transmite encontra-se mais 

próximo da cultura dominante e quando o modo de inculcação 
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a que recorre está menos distante do modo de inculcação 

familiar [...] Pela prática de uma pedagogia implícita que exige 

familiaridade prévia com a cultura dominante eximindo-se de 

oferecer a todos explicitamente o que exige de todos 

implicitamente, quer exigir de todos uniformemente que tenham 

o que não lhes foi dado, a saber, sobretudo competência 

linguística e cultural e a relação de intimidade com a cultura e 

com a linguagem, instrumentos que somente a educação 

familiar pode produzir quando transmite a cultura dominante 

(Bourdieu, 2007, p. 306). 

 

 Desta forma, Bourdieu evidencia como o habitus em referencia a uma 

classe e, por conseguinte, a um estilo de vida marcado por um capital cultural 

elevado ou escasso pode ter efeitos nas experiências escolares. Nesse 

sentido,  problematizaremos a seguir em que medida a família pode ser um 

lócus da formação e acúmulo de capital cultural em detrimento da socialização 

no espaço doméstico. Não que este seja o único e exclusivo espaço de 

inculcação de disposições; no entanto, esta dissertação opta por selecionar 

apenas a família, enquanto objeto de investigação com o objetivo de verificar 

em que medida as heranças culturais familiares podem exercer efeitos de 

complementaridade às funções escolares. 
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1.3. A família como locus do Capital Cultural 

 

Conforme referimos no primeiro tópico desta dissertação, a 

“Socialização primária”, de acordo com a concepção durkheimeana, 

corresponderia à entrada no mundo através de processos de socialização que 

ocorrem na infância. Isto significaria conceber que as crianças socializam-se 

por intermédio dos adultos, pis, na medida em que os adultos estão ao seu 

redor, são-lhes referências. 

 

Mesmo existindo várias instâncias socializadoras, na primeira infância, 

as relações na família (pais, avós, tios, irmãos, etc) e na escola (professores, 

funcionários, colegas) ganham relevância (DURKHEIM, 1965; BERGER e 

LUCKMANN, 1985) por serem as instituições onde as primeiras relações 

sociais das crianças se desenvolvem. 

 

A família, enquanto mundo de origem, segundo (Bourdieu, 2008b, p. 75) 

acaba por ensejar nos filhos valores, gostos e atitudes que são internalizados 

através do processo de reprodução social que atua na formação do sujeito. 

 

Os bens da família têm a função não só de certificar 

fisicamente a antiguidade e a continuidade de linhagem e, 

por conseguinte, consagrar sua identidade social, 

indissociável da permanência no tempo, mas também 

contribuir praticamente para sua reprodução moral, ou 

seja, para a transmissão dos valores, virtudes e 

competências. (Bourdieu, 2008b, p.75). 

 

Neste sentido, a família é um espaço privilegiado de transmissão de 

certo tipo de capital cultural que segundo (Bourdieu, 2008b, p.18) resulta da 

equação entre origem social dos pais, ocupação profissional e grau de titulação 

escolar. 

 

A disposição culta e a competência cultural são apreendidas 

através da natureza dos bens consumidos e a maneira de 
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consumi-los variam segundo as categorias de agentes e 

segundo os terrenos aos quais elas se aplicam, desde os 

domínios mais legítimos, como a pintura ou a música, até os 

mais livres, por exemplo, o vestuário, o mobiliário ou o cardápio 

[...] na relação estreita que une as práticas culturais ao capital 

escolar (avaliado pelos diplomas obtidos) e, secundariamente, 

à origem social (apreendida através da profissão do pai) 

(Bourdieu, 2008b, p.18). 

 

O mundo de origem contribui, em certa medida, na formação dos 

valores, virtudes e competência culturais que, segundo a ascendência social, 

são classificadas como elevadas ou baixas culturalmente, operando assim, a 

lógica da distinção social (Bourdieu, 2008b). Desta forma, as hierarquias 

culturais reforçam as divisões sociais. 

 

As hierarquias que se estabelecem entre os grupos sociais a partir dos 

bens culturais produzidos, apreciados e consumidos, em matéria de literatura 

música, teatro, cinema, dança, pintura, esculturas, etc, ou mesmo a moda e os 

próprios padrões culinários e esportivos, são elementos que evidenciam a 

distinção entre aqueles considerados com boa educação, elegância, finura, 

discrição, em contraposição aos grupos socialmente inferiorizados. Isto faz com 

que aqueles que têm um estreito envolvimento com os bens culturais do 

escopo dominante venham a desnvolver prestígio e poder para agir nas 

disputas dos campos culturais, inclusa aí a educação, segundo Bourdieu, 

2008b. 

 

Para se referir ao poder e prestígio oriundos da produção, posse, 

apreciação e consumo de bens culturais socialmente dominantes Bourdieu, 

2008b utiliza o conceito de capital cultural em analogia ao de capital 

econômico. Note-se que o capital cultural não se refere apenas ao acesso a 

bens culturais, via capital econômico; mas também, à sua produção e 

apreciação, o que requer um domínio do código que permita decifrá-lo, como 

ressalta Bourdieu: 
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O legado de bens culturais acumulados e transmitidos pelas 

gerações anteriores, pertence realmente (embora seja 

formalmente oferecidos a todos) aos que detêm os meios para 

dele se apropriarem, quer dizer, que os bens culturais 

enquanto bens simbólicos só podem ser apreendidos e 

possuídos como tais (ao lado das satisfações simbólicas que 

acompanham tal posse) por aqueles que detêm o código que 

permite decifrá-los. (Bourdieu, 2007, p.297). 

 

Consequentemente, o capital cultural expressa poder e prestígio de um 

certo ethos ao proporcionar a capacidade de produção e apreciação de bens 

culturais por meio da valorização de uma disposições mentais e corporais 

enquanto hexis, nas qualidade e técnicas do corpo, (Bourdieu, 2008b, p.439 – 

40). Estas podem ser identificadas através das maneiras de falar o padrão culto 

da língua, ou mesmo na capacidade de julgar valores estéticos, em relação à 

pintura. Outro exemplo é o do domínio da linguagem musical clássica e todas 

as expressões da incorporação de disposições oriundas das normas culturais 

eruditas (Bourdieu, 1983a, p.177). 

 

A relação que o capital cultural exercer sobre o corpo transmuta-se na 

ideologia do dom, na medida em que o aprendido e incorporado socialmente 

apresenta-se como capacidade natural e congênita (Bourdieu, 2008a, p. 41). 

No entanto, a abordagem crítica de Bourdieu evidencia os mecanismos 

históricos responsáveis pela des-historicização e eternização das estruturas de 

divisões culturais ao posicionar uma como dominante, como a constituição de 

uma língua legítima em um território, tornando seu uso obrigatório em 

instituições oficiais, notadamente na escola que tem o privilégio da formação 

das mentes (Bourdieu, 2008a). 

 

É no processo de constituição do Estado que se criam as 

condições da constituição de um mercado linguístico unificado 

e dominado pela língua oficial: obrigatória em ocasiões e 

espaços oficiais (escolas, entidades públicas, instituições 

políticas etc.), esta língua de Estado torna-se a norma teórica 
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pela qual todas as práticas são objetivamente medidas. 

(Bourdieu, 2008a, p. 32). 

 

Assim, uma língua que se impõe como única e legítima, em várias 

instâncias da sociedade (registros de cartórios, documentos e comunicados 

oficiais, literatura, dicionários, textos canônicos etc.) e unifica os diferentes 

dialetos de classe, região ou étnia sempre se referem ao uso da língua 

legitima, altamente controlada pela lei dos gramáticos e pela imposição dos 

agentes de controle, como os professores, os quais, investidos de poder têm 

mãos a sanção jurídica de títulos escolares e do desempenho dos sujeitos 

falantes. Esta formula constitui as condições da instauração de relações de 

dominação linguísticas e culturais que para Bourdieu, 2008ª, constituem o 

arbitrário cultural dominante. 

 

Tal imposição de uma língua compulsoriamente como norma aponta 

para a relação entre a força simbólica dos interlocutores; ou seja, em referência 

à importância de seus capitais culturais, sua autoridade, sua capacidade de se 

fazer escutar e obedecer a partir da linguagem autorizada (Bourdieu, 1983a). 

Pois os discursos supõem emissores e destinatários legítimos, seja o profeta 

que prega para os fiéis, seja o oficial que ordena algo ao soldado, ou mesmo o 

professor que ensino ao aluno. 

 

A língua não é somente um instrumento de comunicação 

ou mesmo de conhecimento, mas um instrumento de 

poder. Não procuramos somente ser compreendidos mas 

também, obedecidos, acreditados, respeitados, 

reconhecidos. Daí a definição completa da competência 

como direito à palavra, isto é, à linguagem legítima como 

linguagem autorizada, como linguagem de autoridade 

(Bourdieu, 1983a, p. 161). 

 

O capital cultural expresso pelo poder e prestígio advindos do nível de 

instrução global de uma família expressa por certificados escolares, como 

também à incorporação no seio doméstico de disposições relativas ao cuidado 
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de si, um “cultivar-se”, como o gosto pela música, teatro, cinema ou mesmo o 

consumo de bens culturais aos quais se tem acesso direto, como os livros, 

adquiridos ou emprestados em frequente visita às bibliotecas, museus, são 

elementos de diferencial social em função da distância entre o reconhecimento 

e o conhecimento; ou seja, entre a norma reconhecida e a capacidade de 

produção e apreciação (Bourdieu, 1983a, p. 175). 

 

O capital cultural pode existir, segundo (Bourdieu, 1998), sob três 

formas: estado incorporado, estado objetivado e estado institucionalizado. 

Cabe aqui destacar quais os processos de transmissão familiar de cada uma 

destas dimensões. 

 

O capital cultural pode existir sobre três formas: no estado 

incorporado, ou seja, sob a forma de disposições duráveis 

do organismo; no estado objetivado, sob a forma de bens 

culturais – quadros, livros, dicionários, instrumentos, 

máquinas, [...] no estado institucionalizado, como se observa 

em relação ao certificado escolar, ela confere ao capital 

cultural – de que é, supostamente, a garantia – propriedades 

inteiramente originais. (BOURDIEU, 1998, p. 74) 

 

O estado incorporado está fundamentalmente ligado ao corpo por 

pressupor um trabalho de “inculcação”,  o qual demanda tempo. Portanto, a 

sua transmissão depende tanto da precocidade em que se inicia o processo de 

transmissão do capital cultural incorporado pelo conjunto da sua família, que de 

maneira difusa o transmite para sua geração; como também por via do tempo 

disponível para um empreendimento de longa duração. Pode-se tomar como 

exemplo o ato ou fato de aprender a tocar um instrumento musical, o qual ifere 

da transmissão automática e imediata de heranças financeiras.  

 

Já o capital cultural, no estado objetivado, é transmitido em sua 

materialidade na forma de bens culturais como instrumentos musicais, 

equipamentos, livros, esculturas, quadros, os quais, por suas propriedades 

intrínsecas, necessitam da forma incorporada do capital cultural para sua 
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utilização, de acordo com sua destinação específica e efetiva transmissão, para 

que se possa desfrutar dos benefícios destes. 

Em seu estado institucionalizado; ou seja, o capital cultural em forma de 

diploma, no sentido de uma certidão de competências culturais legítimas, 

define um valor juridicamente garantido, que confere ao agente um 

reconhecimento institucional como resultado de um longo e duradouro 

processo de educação formal iniciado na alfabetização e que se conclui em 

uma formação profissional de nível superior. Nesse sentido, o alto nível de 

escolaridade dos pais, o que dá ao aluno uma familiaridade com o sistema de 

ensino, proporcionando recomendações e ajudas no trabalho escolar dos 

filhos, inclusive no que diz respeito às informações intrínsecas ao sistema de 

ensino, potencializando assim a experiência desse aluno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Trecho de entrevista com mãe de um aluno do 9º ano)  

Capital Cultural Familiar bom apesar das adversidades econômicas  

Sou natural de natal, e sempre morei aqui em Natal, minha ocupação por enquanto é só em casa 

mesmo, mas eu já terminei o magistério. Sempre estudei em escola pública, e também na fundação 

Bradesco lá em Felipe camarão onde eu morava com meus pais. Meus pais eram do interior, lá de 

Monte Alegre, meu pai quando morava lá era agricultor e quando veio morar aqui ficou sendo 

pedreiro, já minha mãe era autônoma, pois ela tinha um mercadinho sabe. E eu fiz o magistério, 

mas nunca trabalhei como professora, fiz só o estágio em 2001. Eu hoje sou casada, e meu esposo 

só fez até a 6ª série, ele trabalhava como vigia, mas atualmente ele trabalha como motoqueiro e eu 

recebo o bolsa família. Quanto aos pais dele, o pai dele é aposentado, ele era pintor na base aérea, 

pintava avião, e a mãe dele era só em casa mesmo...  E hoje em dia na nossa casa são quatro 

pessoas, eu, meu esposo, Carlos e Lucas que tem 10 anos e estuda aqui pela manhã e faz o quinto 

ano. Meu marido toca “tan-tan” ele tem um sabe, ele gosta e tocar, samba, pagode... eu gosto 

deste estilo de música mas não toco nada... a moda, as vezes eu vejo pelas revistas, na TV também, 

e a culinária quem domina sou eu, feijoada, macarronada, tanto leio como sempre escrevo receitas 

de culinária. A minha diversão, sempre a novela quando estou em casa; vamos sempre à praia, e às 

vezes Carlos vai ao cinema no Shopping Midwall. Lá em casa tudo é em conjunto, organizar as 

contas da casa, fazer a feira. Escrever? antes eu escrevia cartas, mais antes sabe, agora é tudo 

virtual, já fiz até um curso de digitação, e um curso de operadora de caixa. Para os meninos a 

autoridade é mais do pai, ele é mais rígido. Eles são organizados, não dão trabalho não, eles têm o 

horário de estudar todo dia, geralmente eles ficam no quarto estudando, o quarto é tranquilo para 

eles estudarem. Tem que ficar sempre em cima cobrando, se tirar uma nota baixa fico cobrando 

para que eles possam recupera aquela nota no outro bimestre.  

 



47 

 

 

 

 Note que o capital cultural familiar é o resultado de um longo e 

duradouro processo, pois já vem inculcado nos pais e, implicitamente, 

transmitido aos filhos. No ambiente familiar, os filhos são sujeitos a um manejo 

da língua escolar, pois as carreiras escolares requerem uma riqueza e fineza 

de estilo; além de uma  disciplina e, como os pias já têm familiaridade com 

essa instituição, a escola, as dinâmicas domesticas de estudo se repetem de 

forma rotineira no cotidiano do aluno, tanto na escola como em casa. 

 

A língua não é um simples instrumento, mais ou menos eficaz, 

mais ou menos adequado, do pensamento, mas fornece – além 

de um vocabulário mais ou menos rico – uma sintaxe, isto é, 

um sistema de categorias mais ou menos complexas, de 

maneira que a aptidão para o desciframento e a manipulação 

de estruturas complexas, quer lógicas quer estéticas, parece 

função direta da complexidade da estrutura da língua 

inicialmente falada no meio familiar, que lega sempre uma 

parte de suas características à língua adquirida na escola. 

(BOURDIEU, 1998, p. 46) 

 

Sendo assim, o tópico a seguir problematiza a relação entre o nível do 

capital cultural familiar, correspondente as suas três formas, e os efeitos dessa 

herança cultural na formação da criança no que se refere ao manejo dos 

elementos da cultural no espaço social educativo, a escola. 

 

Cabe ressaltar que o capital cultural é proveniente não apenas das 

experiências vivenciadas com os pais, mas também com amigos e outros 

parentes que tenham familiaridade com o próprio sistema educacional; além de 

outras instituições como associações locais, igrejas, agremiações etc. Sendo o 

capital social (rede de relações) meios auxiliares de acumulação de capital 

cultural. 
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1.4. Herança Cultural e desempenho escolar 

 

Analisar em que medida a origem sociocultural da família do aluno pode 

colaborar para o seu desempenho escolar é, de certa forma, considerar a 

distância relativa entre as disposições culturais herdadas da família e as 

disposições que o trabalho pedagógico escolar pretende inculcar no estudante 

(Boudieu, 1975, p.81). 

 

O grau de produtividade especifica de todo trabalho 

pedagógico que não seja o trabalho pedagógico realizado pela 

família é função da distância que separa o habitus que ele 

tende a inculcar (sob a relação considerada aqui, o domínio 

erudito da língua erudita) do habitus que foi inculcado por todas 

as formas anteriores de trabalho pedagógico e, ao termo da 

regressão, pela família (isto é, aqui, o domínio prático da língua 

materna) (Boudieu, 1975, p.81). 

 

As competências linguísticas e culturais dos alunos devem ser 

entendidas não como resultado de um “dom” (Bourdieu, 1998); ou seja, o 

manejo dos conteúdos escolares como, por exemplo, as habilidades quanto à 

língua portuguesa e operações matemáticas devem ser encaradas como 

resultado de um longo percurso familiar, social e escolar e não como resultado 

de capacidades inatas e naturais. 

 

“a relação entre a ‘aptidão’ (ability) para os estudos e o investimento 

nos estudos provam que eles ignoram que a ‘aptidão’ ou o ‘dom’ são 

também produtos de um investimento em tempo e em capital cultural. 

(Bourdieu, 1998. p. 73) 

 

A questão da herança cultural familiar é problematizada por (Bourdieu, 

2008b) ao apontar que a bagagem cultural socialmente herdada pode ser posta 

a serviço do sucesso escolar. Essa herança é resultado da incorporação de um 

habitus de origem familiar que faria com que desde cedo a criança soubesse 

lidar muito bem com “as regras do jogo” do sistema de ensino sobretudo, 

devido ao capital cultural familiar, que constituí uma “cultura geral”, isso quer 
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dizer domínio da língua culta, gosto em matéria de arte, acesso a bens 

culturais etc; ou seja, a manipulação de estruturas complexas, sejam elas 

lógicas ou estéticas (Bourdieu, 1975, p.83). 

 

A família é uma instância de transmissão muito importante, e o 

sistema escolar a substitui, ratificando a transmissão familiar. O 

sistema escolar vai dizer que tal criança é dotada para a 

matemática, sem ver que existe cinco matemáticos em sua 

árvore genealógica. Ou vai dizer que uma outra criança não é 

dotada para língua portuguesa ou francesa, sem ver que ela 

vem de um meio de imigrantes etc. O sistema escolar contribui, 

então para ratificar, sancionar transformar em mérito escolar 

heranças culturais que passam pela família. (Bourdieu, 2002, p. 

15). 

 

O desempenho escolar pode ser favorecido pelo capital cultural na 

medida em que este facilita a aprendizagem dos conteúdos e dos códigos 

(intelectuais, linguístico, disciplinares) que a escola utiliza e que impõe como 

válido, pois os esquemas mentais, ou seja, as maneiras de pensar o mundo, a 

relação com o saber, os conhecimentos considerados cultos oriundos de casa, 

facilitariam a aprendizagem, tendo em vista que estas disposições prévias 

funcionariam como preparação para a ação pedagógica, possibilitando uma 

relação mais estreita entre o mundo familiar e o escolar (Bourdieu, 1975). 

  

 Vale ressaltar que o êxito escolar é medido frequentemente por meio 

das avaliações, provas, teste etc. Para (Bourdieu, 2008b) esses exames não 

funcionam apenas como um meio de verificar a aprendizagem dos alunos, mas 

agem como uma verdadeiro julgamento, na medida em que, os alunos são 

cobrados a serem intelectualmente curiosos, interessados pelos conteúdos 

escolares e disciplinados. Para tanto, tais exigências são mais facilmente 

cumpridas por aqueles que previamente foram socializados com esses valores. 

 

Os históricos de experiências realizados pelos membros das classes 

sociais, quanto ao sucesso e quanto ao fracasso escolar, faz com que estes 
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tenham um conhecimento prático em relação ao ensino escolar, operando com 

as possibilidades que estão ou não ao seu alcance, no que diz respeito à sua 

realidade social. Para (Bourdieu, 2002), o ajustamento entre os investimentos e 

as condições objetivas de ação direciona as estratégias mais adequadas; ou 

seja, objetivamente mais possíveis que, de certa forma, seriam seguidas pelo 

grupo e incorporadas nos sujeitos como parte do habitus. 

 

Não somente os filhos de operários são sub-representados nas 

escolas e universidades, como se diferenciam, em suas 

atitudes em relação à escola, dos estudantes das outras 

categorias sociais. Os estudantes das classes superiores, 

porque a cultura valorizada é o mesmo de seu meio social, se 

percebem como bem dotados; agem com desenvoltura [...]  Os 

estudantes das classes médias e populares têm um 

comportamento laborioso, porque, além de serem obrigados a 

compensar sua distância social, acreditam que o sucesso 

escolar lhes permitirá o acesso a posições sociais mais 

elevadas. (Bourdieu, 2002, p. 76).  

 

 Ao perceberem as possibilidades e estimativas de chances objetivas em 

termos de sucesso no âmbito escola,r cada grupo social mede os esforços 

quanto ao tempo e recursos financeiros a serem despendidos com a educação 

de seus filhos. A intensidade dos investimentos escolares varia dependendo da 

possibilidade de manutenção ou ascensão social que a educação possa 

proporcionar efetivamente. 

 

O ‘interesse’ que um agente (ou uma classe de agentes) tem 

pelos ‘estudos’ (e que é, justamente com o capital cultural 

herdado, do qual ele depende parcialmente, um dos fatores 

mais poderosos do sucesso escolar), depende não somente de 

seu êxito escolar atual ou pressentido, de suas chances de 

sucesso dado seu capital cultural, mas também do grau em 

que seu êxito social depende de seu êxito escolar. (Bourdieu, 

1989, p. 393, apud NOGUEIRA e NOGUEIRA, 2006, p. 64) 
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Para tanto (Bourdieu, 2008b) analisa as dinâmicas sociais do sistema de 

ensino e como este se relaciona com as demais esferas da vida, sobretudo ao 

mundo do trabalho, na medida em que há um mercado de diplomas que é 

estimado de acordo com a amplitude de acesso ao título escolar específico, 

variando o seu valor em função da sua maior ou menor oferta. 

  

 O argumento de (Bourdieu, 2008b) é de que as diferentes classes 

desenvolvem lógicas em relação ao sistema de ensino de acordo com as suas 

necessidades. Sendo assim, as classes populares por serem caracterizadas 

por seus pequenos volumes de capital, econômico, cultural, social, levariam um 

estilo de vida marcado pelas demandas materiais urgentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Neste sentido, as classes populares desenvolveriam um senso prático 

relativo ao que lhes é possível alcançar, no que concerne as condições 

objetivas para encarar um projeto de vida que não seja inatingível. Sendo 

assim, os “investimentos” em educação que são de longo prazo, aparecem 

como pouco atraentes, e as aspirações em termos escolares seriam mais 

moderadas, sobretudo para as famílias nas quais o adiamento no ingresso ao 

mercado de trabalho pelos filhos não pode esperar. 

(Trecho de entrevista com Mãe de um aluno do 9º ano) 

Relações culturais intrafamiliar, os tios, como ampliação da agência de influência. 

Por enquanto eu sou do lar, mas já trabalhei como ASG (Auxiliar de serviços gerais) fiz até 

o 8ª ano e meu marido também, minha mãe era de Areia Branca e meu pai de Lagoa dos 

Velhos, minha mãe sempre foi do lar, meu pai é pedreiro, e os pais do meu marido são 

agricultores, agente está morando com meus irmãos, dois trabalham como motorista na 

Guanabara e o outro e ajudante de cerraria, os dois já terminaram o ensino médio e um vai 

terminar esse ano. Na culinário sou eu em casa, arroz queijo e ervilha, é uma receita minha 

que todo mundo gosta. Cinema, só o meu irmão que é motorista, ele adora cinema, só quer 

viver no cinema ai leva ele (aluno). Eu escrevo cartas até hoje, cartinha de amor assim 

sabe, sempre deixo bilhetes para o meu marido, quando eu saia pra trabalhar eu sempre 

deixava um bilhete pra ele. Eu que organizo tudo em casa, a autoridade lá em casa é 

minha. Ele era um menino bom, não sei por que está meio agitado, de vez em quando 

arruma a casa, e faz comida, mas não da trabalho, mas vou dizer ele não tem um tempo 

certo para estudar não, ele faz assim a noite, ele ajeita a mesa lá na cozinha e ele fica lá 

estudando, e sempre leva livros da escola pra casa, mas ninguém ajuda ele não nas 

tarefas da escola, é ele mesmo, ele é muito inteligente. 



52 

  

 As famílias com essas características tenderiam a privilegiar carreiras 

escolares mais curtas, esperando dos filhos, muitas vezes, apenas que estes 

se mantenham no mesmo nível socioeconômico alcançado pelos pais. Isso, de 

certa forma, pode influenciar na falta de uma cobrança sistemática relacionada 

ao sucesso escolar. 

 

A ajuda escolar fornecida pelas famílias reveste-se de formas 

diferentes nos diferentes meios sociais: a ajuda explícita 

(conselhos, explicações etc.), e percebidas como tal, cresce à 

medida em que o nível social se eleva, ainda que pareça 

decrescer à medida em que o grau de sucesso escolar 

aumenta. Acontece que ela constitui apenas a parte visível das 

“doações” de todo tipo que as crianças recebem de suas 

famílias [...] sua primeira visita ao museu ainda na infância com 

sua família, cresce com a origem social – o que constitui 

apenas um indicador, entre outros, dos estímulos indiretos e 

difusos dado pela famílias, veremos que os jovens das 

categorias superiores acumulam a ajuda explícita, enquanto 

que os jovens das classes médias (em particular os filhos de 

funcionário e de professores primários) recebem sobretudo 

uma ajuda direta, ao passo que os jovens das classes 

populares, salvo exceção, não podem contar com nenhuma 

dessas duas formas de ajuda diretamente rentáveis 

escolarmente. (Bourdieu, 1989,p. 36 apud NOGUEIRA e 

NOGUEIRA, 2006, p. 75) 

 

Assim Bourdieu observa que, além da ajuda que os pais dão aos filhos 

de forma direta em suas atividades escolares, existem também as formas 

indiretas de ajuda, que são sobretudo resultado do acesso a um capital cultural 

elevado, funcionando desta maneira como um meio auxiliar para o 

desenvolvimento educacional.  

 

 Bourdieu destaca ainda que entre os grupos de estratos sociais médios 

é comum os altos e às vezes desproporcionais investimentos em matéria de 
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educação para os filhos,em cursos de diversas naturezas como idiomas, aulas 

particulares, escolha de certos estabelecimentos de ensino, além da 

valorização de um ethos disciplinar com ênfase no dedicionamento contínuo e 

intensivo dos estudos. 

 

As famílias com renda mais baixa que, não podendo vislumbrar 

para os filhos um futuro diferente de seu próprio presente, 

fazem investimentos educativos extremamente reduzidos, e 

baixo também para as famílias dotadas de renda elevada, já 

que a renda cresce paralelamente aos investimentos, e atinge 

um máximo que corresponde às rendas médias, isto é, às 

classes médias forçadas, pela ambição da ascensão social, a 

fazerem investimentos educativos relativamente 

desproporcionais aos seus recursos. (Bourdieu, 1998b, p.98 

apud NOGUEIRA e NOGUEIRA, 2006, p. 78). 

 

Por ocuparem posições intermediárias, a classe média procura por um 

lado não se confundir com as classes populares e aspiram diminuir sua 

distância em relação às elites. Caracterizam-se pela posse de um capital 

cultural que é superior aos das classes populares e menor do que a dos 

quadros superiores. Desta maneira, procuram conduzir seu consumo de bens 

culturais para aqueles que os proporcione distinção (Bourdieu 2008b); ou seja, 

os bens tidos como “refinados” e com “classe”. 

 

 Na análise bourdiesiana, as classe média tenderia a fazer altos 

investimentos em escolarização para os filhos por terem chances objetivas 

superiores às classes populares e, sobretudo, por possuírem um capital cultural 

mais elevado. Os elevados títulos escolares superiores foi, muitas vezes, o 

meio pelo qual conseguiram ascender socialmente e apostam nesta mesma 

formula para seus filhos. 

 

 Já as elites ricas tanto em capital econômico como em capital cultural e 

social encaram o sucesso escolar dos seus filhos como algo “natural” e não 

como o resultado do favorecimento imediato de suas heranças familiares. Além 
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disso, o sucesso escolar dos filhos não representa um meio para conquistar a 

ascensão social, pois já ocupam posições dominantes. Desta forma, procuram 

as certificações escolares que legitimem posições de comando, o que de certa 

maneira já é garantido pela posse do capital econômico. 

 

Bourdieu observa desta forma que o sistema simbólico seria um meio 

capaz de dissimular as hierarquias sociais, na medida em que a diferença 

cultural pode passar a ser percebida unicamente como diferença de 

conhecimento, de inteligência, de competência, etc. Consideradas como 

naturais e não como resultado de processos sociais. 

 

 Para Bourdieu, as diferentes esferas da vida social funcionam de 

maneira análoga à esfera econômica. Assim, o universo escolar, por exemplo, 

poderia ser considerado como um mercado onde os indivíduos investem 

volumes maiores ou menores de recursos, sobretudo de capital cultural e, em 

função disso,esse universo pode proporcionar resultados mais satisfatórios. 

Para o autor, o acúmulo de capital faz com que seu maior volume possibilite 

maiores retornos em determinado mercado e, no caso, o mercado escolar 

também age assim. 

 

O favorecimento social, nesse caso, traduzindo-se em resultados 

escolares satisfatórios, refere-se ao fato de que as diferenças de desempenho 

escolar entre os alunos tenderiam a ser vistas como diferenças de “dons” 

naturais e desiguais; ao contrário disso, Bourdieu evidencia as disposições 

necessárias para operar no sistema de ensino, analisadas como resultado de 

um processo social que se equaliza por meio da distância entre a cultura 

escolar e a cultura familiar do aluno. 

  

O sistema escolar age como o demônio de Maxwell: à custa do 

gasto de energia necessária para realizar a operação de 

triagem, ele mantém a ordem preexistente, isto é, a separação 

entre os alunos dotados de quantidades desiguais de capital 

cultural. Mais precisamente, através de uma série de 

operações de seleção, ele separa os detentores de capital 
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cultural herdado daqueles que não o possuem. Sendo as 

diferenças de aptidão inseparáveis das diferenças sociais 

conforme o capital herdado, ele tende a manter as diferenças 

sociais preexistentes. (Bourdieu, 1996, p.37) 

 

A reprodução das desigualdades sociais realizada pela escola não 

resultam apenas da falta de uma bagagem cultural apropriada à recepção da 

mensagem pedagógica. Bourdieu (1975) ressalta que os modos pelos quais os 

alunos se relacionam com o saber e com a cultura, também é um meio de 

identificar essa reprodução.  

 

Neste sentido, os indivíduos, de acordo com sua origem social, 

carregam um habitus do seu grupo, classe social, que definem o modo como 

se relacionam com o mundo da cultura. Semelhantemente no caso dos 

socialmente privilegiados que, devido a uma ação pedagógica familiar, têm 

toda uma intimidade com as coisas da cultura legítima, tendo uma relação 

desenvolta e descontraída com as obras culturais, numa relação que se 

apresenta como “natural” e não como resultado de um longo e duradouro 

processo de aquisição de disposições estéticas. 

 

Embora o sistema de ensino simule conhecer apenas os 

valores propriamente escolares quando, na verdade, está a 

serviço dos valores das classes dominantes [...] como já 

sabemos, em matéria de cultura, a maneira de adquirir 

perpetua-se no que é adquirido sob a forma de uma certa 

maneira de usar o que se adquiriu. Assim quando acreditamos 

reconhecer por nuances ínfimas, infinitas e indefiníveis que 

definem a “destreza” ou o “natural”, as condutas ou os 

discursos sociamente designados como autenticamente 

“cultivados” ou “requintados” pois neles nada lembra o esforço 

ou o trabalho de aquisição, a saber, a aprendizagem por 

familiarização insensível cujas condições de realização só se 

realizam nas famílias que têm por cultura a cultura erudita, ou 

melhor, para aqueles que, possuindo por cultura maternal a 

cultura erudita, podem manter com ela uma relação de 
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familiaridade que implica na inconsciência da aquisição. 

(Bourdieu, 2007, p. 258). 

 

Para tanto Bourdieu (2007) demonstra que, apesar da escola se 

apresentar como neutra; ou seja, tratando todos os alunos como iguais, 

submetendo-os as mesmas regras e, portanto, levando-os a ter as mesmas 

chances, ela na verdade oculta o fato de que, em condições desfavoráveis, as 

chances para atender as exigências do sistema de ensino são desiguais. 

 

O desempenho escolar corresponde, nesta pesquisa, à média geral dos 

desempenhos da população escolar e não toma o desempenho individual como 

parâmetro estatístico do desempenho escolar, mas tem como indicador deste 

desempenho o resultado das provas de língua portuguesa e de matemática dos 

alunos do 9º ano do ensino fundamental. Isso corresponde não apenas ao 

levantamento da capacidade de memorização dos conteúdos correspondentes 

a estas disciplinas, por parte dos alunos, mas proporciona detectar a dinâmica 

de distribuição do capital cultural da população em análise. 

 

Procurando demonstrar como no sistema de ensino as exigências 

requeridas aos alunos,  a cerca de suas competências linguísticas e culturais, 

podem relacionar-se com a educação familiar de alguma forma. 

 

Em outros termos, tudo depende da distância entre as 

competência linguística e cultural implicitamente exigida pela 

transmissão escolar da cultura escolar (ela própria mais ou 

menos afastada da cultura dominante) e a competência 

linguística e cultural inculcada pela primeira educação nas 

diversas classes sociais. (Bourdieu, 2007. p, 307). 

 

Neste sentido, podemos analisar em que medida os tipos de contexto 

familiar podem exercer certa familiaridade com a educação formal, o que 

requer, por exemplo, o manuseio de códigos condicionados à língua culta na 

sua forma escrita. 
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Esta dissertação, por ter como foco analítico o contexto social familiar 

enquanto instância socializadora que contribui para a educação escolar, traz no 

tópico a seguir a problemática feita por Rubens Caztman, autor latino-

americano que se debruçou sobre o conceito de capital humano, o qual 

originalmente vem da economia, mas que serve ao autor para fazer uma 

abordagem focando o desenvolvimento das crianças e jovens, em relação as 

privações habitacionais e ao desenvolvimento do capital humano, podendo ser 

uma ponte de diálogo com as elaborações de Bourdieu, no que se refere ao 

capital cultural familiar. 

 

1.5. Condições de moradia e desenvolvimento do capital humano 

 

  O conceito de capital humano desenvolveu-se na década de 1960, no 

campo científico da economia; ou seja, relacionado com a produção material 

(Giménez, 2005). Nesta época, esse conceito era subjacente à ideia de que as 

somas em educação formal e informal, formação profissional e saúde, têm 

consequências para o aumento da produtividade dos trabalhadores, apesar de 

não haver um consenso quanto a uma única definição, por ser um conceito 

dinâmico e multifacetado.Por isso, o capital humano foi aqui utilizado como 

revelador dos distintos graus de eficiência que diferentes trabalhadores têm na 

realização de tarefas similares; pois, na medida em que suas habilidades 

determinariam a capacidade de adaptar-se a uma função, isto refere-se a uma 

perspectiva marcadamente econômica. O conceito de decapital humano foi 

amplamente utilizado, a partir da segunda metade do século XX, como um 

indicador internacional de comparação entre países, inclusive latino-

americanos. Segundo Giménez (2005), a própria OCDE (Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico) considera o capital humano como 

um importante indicador para levantamento de pesquisas. 

 

No esteio desta problemática, Rubens Caztman, autor latino-americano, 

utiliza o conceito de capital humano focando sua análise nas desigualdades 

sociais e utilizando o conceito de estruturas de oportunidades para referir-se 

aos níveis de acesso a bens e serviços urbanos: o estado de saúde do 
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indivíduo, que pode ser expresso pelas condições sanitárias das habitações e 

também por sua qualificação educacional e profissional; assim como a 

capacidade de gerar rendimentos, como na valorização no mercado de 

trabalho e suas qualificações. Esses elementos podem proporcionar bem estar 

e integração social. 

  

Capital Humano, esto es, conocimientos, destrezas, aptitudes y 

energia física, así como orientaciones valorativas vinculadas a 

la disciplina, a la asociación entre esfuerzo y logro, y a la 

disposición a diferir gratificaciones inmediatas en beneficio de 

inversiones que mejoran las probabilidades de un mayor y más 

estable bienestar futuro. (Kaztman, 2000, p. 297). 

 

Em sua produção Kaztman dá um enfoque ao desenvolvimento do 

capital humano das crianças e dos jovens, sobretudo ao enfatizar que certa 

configuração de recursos físicos, humanos e sociais são necessários ao 

processo de socialização, em etapas da vida infantil como o término da infância 

e a entrada na adolescência, para que possa proporcionar uma vida adulta 

longe das desigualdades sociais. O autor indica assim que a melhoria na 

qualidade das condições habitacionais pode proporcionar um melhor 

desenvolvimento do capital humano das crianças, o que demonstra que o clima 

educativo do lugar da habitação teria uma função de complementaridade às 

funções da escola. 

 

Para tanto, Kaztman enfatiza especialmente as variações nas condições 

da saúde habitacional, como o acesso a saneamento e serviços básicos de 

higiene, como a existência de banheiros no domicílio, além de espaços 

próprios para realização de tarefas escolares, devido à concentração que os 

estudos requerem no cotidiano do aluno.  
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Capitulo 2 – Natal uma região metropolitana no Nordeste brasileiro 

2.1. Teorias da cidade e do urbanismo 

 

 O entendimento contemporâneo sobre o homem como sendo constituído 

a partir de suas relações sociais e, sobretudo, como agente da sua própria 

história e cultura, foi uma conquista muito custosa dos teóricos e intelectuais, 

no século XIX na Europa. Tal movimento teve reflexo na compreensão 

referente às relações que se estabelecem entre o homem e o espaço, 

principalmente no que se refere às escalas e divisões internas dos territórios 

nacionais, como a divisão e a intensa distinção entre os modos de vida do 

campo e o da cidade, as concentrações populacionais urbanas, bem como 

suas definições legais; ou seja, administrativas, em áreas e sub-áreas como 

Estados, Municípios, etc. (Capel, 1975). 

 

 Para a compreensão do desenvolvimento dessa ideia como 

desdobramento de um longo curso histórico da razão científica, é necessário 

resaltar o contexto histórico vivenciado por intelectuais e acadêmicos que nos 

conduziram a estas questões e produziram um novo campo intelectual, 

concentrado nas humanidades, notadamente no campo das Ciências Sociais. 

Cabe, portanto, elucidar que o período conhecido como Modernidade foi o 

resultado de um enorme crescimento econômico, além de ebulições políticas 

nos países europeus, inicialmente e de forma particular, na Inglaterra e França. 

No entanto, o avanço proporcionado pelo desenvolvimento das forças 

produtivas, devido ao alto nível que a tecnologia conseguiu atingir, após a 

revolução industrial, e seu significativo progresso, só foram alcançados a custo 

da dominação de povos e classes, notadamente através das colonizações, a 

partir de uma divisão internacional do trabalho, bem como da subjugação de 

classes, pela então ascendente burguesia, que concentrava em suas mãos 

todas as forças produtivas materiais e sua consequente sistematização do 

trabalho assalariado. 
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 Tal quadro das metrópoles europeias foi a priori o laboratório de 

investigação das primeiras pesquisas sobre a cidade, nas quais se mencionava 

os problemas causados pela desorganização social relacionada à 

industrialização e à acelerada urbanização. Neste sentido, a cidade como 

objeto de investigação científica foi o resultado de um longo processo histórico 

da sociedade ocidental, sobretudo quando nos referimos às instituições sociais 

da ascendente sociedade burguesa. 

 

O objetivo comum dos sociólogos é o de legitimar as 

instituições como estruturas de base da organização social no 

seu desenvolvimento, fora das quais fica comprometida a 

possibilidade da própria existência de um sistema social (Delle 

Donne, 1993, p.16). 

 

Estas preocupações iniciais dos teóricos sociais foram logo encaradas 

como um desafio coletivo, na media em quê a cidade “reveste-se de muitos 

significados, condensa diferentes facetas ligadas ao mundo econômico, à vida 

social, à cultura, atingindo os modos de vida, as subjetividades, a 

comunicação, a questão do território e da alteridade” (Delle Donne, 1993, p.9). 

Sendo esse, portanto, um tema pertinente a várias áreas do saber científico. 

 

A partir deste direcionamento, Maura Pardini aponta a obra de Bresciani 

(1991) como sendo uma das referências centrais sobre a cidade, ao referir a 

metáfora das “Sete Portas”, correspondendo às entradas principais de 

abordagem do tema “da técnica: o da questão social, o das novas identidades 

sociais, o das novas sensibilidades, experiência e vivência e o do progresso 

(Delle Donne, 1993, p.10). Essa multiplicidade de abordagens denota que os 

problemas das cidades não iniciaram no fim do século XX, mas que no entanto 

a etapa contemporânea traz novas questões e dificuldades, sobretudo em 

relação a conquista da cidadania como processo de emancipação social que, 

devido às profundas desigualdades socioeconômicas impostas pela sociedade 

urbano-industrial, apresenta-se como um desafio para os estudiosos do 

fenômeno urbano. 
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Cabe destacar que a autora finaliza a apresentação do livro fazendo 

referências aos pioneiros pesquisadores da Escola de Chicago, também 

conhecida como Escola da Ecologia Humana, a qual na década de 1920 

desenvolveu várias interpretações sobre a cidade capitalista, tendo R. Park e 

E. Burgess como expressivos nomes desta escola. Ela enfatiza que os 

indivíduos do meio urbano apresentam comportamentos específicos. E por fim 

destaca as contribuições filosóficas de H. Lefèbvre aos estudos sobre o direito 

à cidade, denunciando as raízes dos problemas urbanos concernentes a: 

“propriedade privada do solo urbano, desigualdade de acesso aos 

equipamentos, aos serviços urbanos, à habitação, tratados como mercadoria e 

inacessível às camadas de rendimentos mais baixos” (Delle Donne, 1993, 

p.17). Tais problemas são marcantes, tanto no primeiro como no terceiro 

mundo. 

 

As necessidades de sobrevivência no mundo exercem uma coerção 

social exterior aos indivíduos, que se relacionam de maneira particular de 

acordo com o estágio de desenvolvimento da capacidade produtiva.  

 

A totalidade dessas relações de produção constitui a estrutura 

econômica da sociedade, o fundamento real sobre o qual 

levanta-se uma superestrutura jurídica e política e a qual 

correspondem formas definidas de consciência social. (Harvey, 

1980, p.169). 

 

O urbanismo como modo de vida particular que exercer sobretudo uma 

certa divisão social do trabalho e consequentemente hierarquias de atividades, 

como pirâmides sociais em que residem os privilégios e as mazelas dos 

indivíduos ou, melhor dizendo, das classes sociais, gera antagonismos que vão 

desde a divisão do espaço entre o campo e a cidade, até às atividades laborais 

diárias que concorrem para transformação da natureza em prol das 

necessidades humanas. Esta dinâmica do modo de vida urbano é bastante 

particular na história das sociedades ocidentais modernas, e de forma geral e 

concomitante desenvolveu-se paralelamente ao modo de produção capitalista. 
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O momento histórico vivenciado pelas populações europeias do século 

XIX foi o período em que o mundo capitalista desenvolveu suas forças 

produtivas, época em que o modo de produção capitalista se expandiu como 

sistema no mundo. A Europa, ao longo de um século, praticamente dobrou sua 

população residente, o que de forma significativa deu o tom da sociabilidade 

nas grandes cidades europeias, particularmente na Inglaterra, Alemanha e 

Rússia, que  tiveram um enorme crescimento populacional. 

 
Tabela 1 - População Europa em milhões de habitantes 

Segundo ano censitário, Europa – 1800 – 1900 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Bacci, 1999. p.16. 

 

 

 Neste cenário, havia as condições reais para o desenvolvimento do 

capitalismo, pois a mão de obra era disponível e o mercado consumidor 

abundante. Assim, o capitalismo pôde se expandir como modo de vida 

dominante e todas as antigas ocupações ligadas a um modo de vida 

tradicional, feudal, ou mesmo clássicas, como no caso da Grécia antiga, deu 

lugar ao trabalho pago com o dinheiro.  

 

Uma centena de anos mais tarde, porém, já estava em pleno 

funcionamento um sistema industrial na maior parte do planeta 

e, praticamente e teoricamente, isto significava que a raça 

humana fora sacudida em todas as suas atividades 

econômicas, se também nas suas buscas políticas, intelectuais 
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e espirituais, por essa propensão particular. (POLANYI, 2000, 

p. 63). 

Esse novo modo produtivo teve consequências na vida das pessoas 

comuns. Os homens foram transformados em massa tanto de trabalhadores 

como de consumidores. Os antigos laços sociais senhoriais estavam 

esgarçados; ou seja, houve consequências sociais para que houvesse o 

progresso econômico. Sobretudo pelo fato do utilitarismo ter tomado conta das 

mentes dos senhores de terra. 

 

Os senhores e os nobres estavam perturbando a ordem social, 

destruindo as leis e os costumes tradicionais, às vezes pela 

violência, às vezes por pressão e intimidação. Eles literalmente 

roubavam o pobre na sua parcela de terras comuns, demolindo 

casas que até então, por força de antigos costumes, os pobres 

consideravam como suas e de seus herdeiros. O tecido social 

estava sendo destruído; aldeias abandonadas ruínas de 

moradias humanas testemunhavam a ferocidade da revolução, 

ameaçando as defesas do país, depredando suas cidades, 

dizimando sua população, transformando seu solo 

sobrecarregado em poeira, atormentado seu povo e 

transformando homens e mulheres decentes numa malta de 

mendigos e ladrões. (POLANYI, 2000, p.52) 

Essas desapropriações de terras foram capitaneadas pela necessidade 

de terras para plantações, sobretudo de lã, insumo principal para a indústria 

têxtil na Inglaterra, que foi a grande mola no desenvolvimento da revolução 

industrial, mas o ritmo das mudanças não foi acompanhado pelo ajustamento 

social, causando grandes degradações na vida das pessoas. 

  

As assim chamadas cidades industriais da Inglaterra; a gente 

do campo se desumanizava em habitantes de favelas; a família 

estava no caminho da perdição e grandes áreas do país 

desapareciam rapidamente sob montes da escória e refugos 

vomitados pelos ‘moinhos satânicos’. Escritores de todas as 
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opiniões e partidos, conservadores e liberais, capitalistas e 

socialistas, referiam-se invariavelmente às condições sociais 

da Revolução Industrial como um verdadeiro abismo de 

degradação humana. (POLANYI, 2000, p.58) 

 

Foi uma verdadeira avalanche de desarticulação social que transformou 

os antigos modos de vida, ligados a terra e a tradição. Instaurou-se o trabalho 

assalariado nas sociedades ocidentais, de forma rápida e degradante. 

Trabalhos insalubres, com longas jornadas de trabalho, baixos salários, 

exploração do trabalho infantil; em fim, uma superexploração do homem pelo 

homem. 

 

O homem foi forçado a resignar-se à perdição secular: seu 

destino era limitar a procriação da raça ou condenar-se 

irremediavelmente à liquidação através de guerras e da peste, 

da fome e do vício. A pobreza representava a sobrevivência da 

natureza na sociedade. A limitação dos alimentos e a limitação 

dos homens chegaram a um impasse justamente quando 

surgia a promessa de um aumento ilimitado de riqueza, o que 

apenas tornava a ironia mais amarga. (POLANYI, 2000, p.107) 

 

As condições sociais precárias são, portanto, uma chaga do capitalismo 

que não se apresenta como novidade na dinâmica do mercado e da sociedade, 

pois remonta a própria revolução industrial do século XVIII, o que foi uma 

verdadeira catástrofe na vida das pessoas comuns. 

 

 2.2 A segregação sócio-espacial 

 

O processo histórico que instaurou o regime salarial, deixando para trás 

às relações de subordinação pessoal ao senhor de terras, fundou nas cidades 

não só a miséria e a desigualdade, mas também a possibilidade de 

emancipação social ao prover as condições fundamentais associadas à 

condição humana nas urbes.  Neste sentido, as palavras cidade, cidadania e 
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cidadão vão criando sentidos no decorrer do curso histórico, sobretudo no final 

do século XIX e início do século XX. 

 

A condição de cidadão expressava também os direitos 

relacionados à proteção social, inicialmente relacionados aos 

riscos do trabalho assalariado (desemprego, acidente do 

trabalho etc.) e, posteriormente, estendidos à própria condição 

de cidadão [...] Corresponde também ao momento em que era 

necessário universalizar a condição de trabalho assalariado 

como pressuposto para a afirmação da industrialização 

capitalista. (RIBEIRO, 2005, p. 43).  

 

No entanto este processo de emancipação social não foi universalizado 

nos quatro cantos do mundo e, no Brasil, o padrão de desigualdade nas 

cidades prevalece até hoje. 

 

A nossa urbanização, em consequência, é caracterizada pelo 

permanente e crescente descompasso entre o lento 

crescimento das cidades e a veloz expansão das suas 

margens. A urbanização expressa, assim, mais fortemente o 

processo de desruralização da sociedade do que a 

generalização da forma urbana de vida. (RIBEIRO, 2005, p.44). 

 

Cabe ressaltar também que as cidades urbanizadas não são espaços 

homogêneos, pois há uma diversidade de condições de moradia, acesso a 

bens e serviços públicos que faz da cidade um espaço dual, onde convivem em 

“vizinhança” o luxo dos condomínios fechados ao lado das favelas, com seus 

problemas de infraestrutura; ou melhor, com a falta desta.  

 

As hierarquias entre os pedaços da cidade tornam-se cada vez 

menos graduais e contínuas, menos descritíveis pela imagem  

de um modelo gradiente de desigualdade e diferença. Esse 

fato seria o resultado de uma evolução dos espaços onde 

observam-se tendências de convergências e persistência, ou 

mesmo o agravamento das desigualdades entre os mesmos 
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espaços, quando examinamos o interior de cada pedaço. 

(RIBEIRO, 2000, p.6). 

 

Sobretudo no Brasil contemporâneo, a espoliação urbana relacionada à 

segregação e exclusão habitacional cria espaços de desvantagem social 

produzindo aglomerados urbanos com populações vulneráveis, com emprego 

precarizado ou mesmo o desemprego, sendo este o prooblema central, 

sobretudo no que se refere à população jovem. 

 

Produz-se, assim, um círculo perverso de despossessão que 

transforma a marginalização social em exclusão territorial. São 

nesses aglomerados que se verificam as maiores taxas de 

repetências e evasão escolar, de mães jovens solteiras, e de 

jovens que não estudam, não trabalham e tampouco procuram 

emprego. (RIBEIRO, 2000, p. 44). 

 

É neste espaço que impera a ausência de direitos sociais, a insegurança 

e os riscos; além da falta de acesso a renda e aos benefícios urbanos, 

sobretudo se considerarmos a revolução tecnológica; ou seja, as formas de 

trabalho vinculadas ao desenvolvimento técnico-científico informacional. 

Populações que não dispõem das habilidades necessárias para sobreviver 

neste mundo, como aquelas fadadas ao próprio analfabetismo, têm sua 

inserção no mercado de trabalho formal comprometida, constituindo uma mão 

de obra superexplorada que presta serviços a custo baixíssimo. Sendo assim a 

posição de: ... 

 

Excluído transcende a dicotomia clássica marxista, explorado e 

explorador, os excluídos seriam aqueles de quem já não se 

pudesse extrair nenhum centavo de mais-valia. Seria o caso dos 

catadores que reviram o lixo buscando apenas restos de comida; 

ou ainda bandos de meninos [...] que vivem de pequenos furtos 

e da caridade (OLIVEIRA, 1997, p.8)   
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2.3 Estrutura e espaço social 

 

Compreender a estrutura social a partir do espaço social proporciona o 

entendimento acerca das diferenças de posição que cada estrato social ocupa, 

diferenças de privilégios e sobretudo de desvantagens. Estas diferenças de 

posição geram relações de proximidade ou distanciamento. 

 

Neste sentido, o entendimento das classes sociais (ou das 

frações de classe) só é possível por meio da análise da 

posição que elas ocupam no espaço social umas em relação 

às outras. Esse modo analítico de operar possibilita perceber 

os traços comuns existentes entre agentes ou classes sociais 

que ocupam posições de proximidade, ao mesmo tempo em 

que apresentam aspectos diferentes entre agentes ou classes 

sociais distantes no espaço social. (RIBEIRO e RIBEIRO, 

2011, p.21). 

 

 Assim, as diferenças socioeconômicas entre os grupos quanto à renda e 

educação demonstram o lugar que as famílias ocupam no espaço urbano 

metropolitano dentro de certa hierarquia social. Desse modo, o território 

urbano; ou seja, o espaço físico expressa diferenciações, segmentações e 

segregações sociais. A diferenciação decorre da especialização crescente de 

tarefas, resultante do aumento da divisão social do trabalho. Tal diferenciação 

gera distinções sociais na medida em que há uma distribuição desigual de 

atributos, recursos, poder e status. Esses recursos são essenciais nos 

processos de integração e exclusão, na medida em que são necessários à 

plena participação na sociedade. Eles se apresentam sob a forma de 

disposições incorporadas, através de um habitus de classe que é constituído 

por meio de trajetórias sociais particulares, ensejando maneiras de ser que 

marcam e distinguem socialmente os grupos e indivíduos, nos espaços sociais. 

 

Os habitus são princípios geradores de práticas distintas e 

distintivas – o que o operário come, e sobretudo sua maneira 

de comer, o esporte que pratica a sua maneira de praticá-lo, 

suas opiniões políticas e sua maneira de expressá-las diferem 
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sistematicamente do consumo ou das atividades 

correspondentes do empresário industrial (BOURDIEU, 1996, 

p.22). 

 

 Na prática, essas diferenças são operadores de distinção, em relação 

aos bens possuídos e sobretudo às maneiras de agir, funcionando como 

elementos de diferenciação social, marcando a posição e a distância relativa 

entre as classes, ou mesmo frações de classe. 

 

Em consequência, os traços distintivos mais prestigiosos são 

aqueles que simbolizam mais claramente a posição diferencial 

dos agentes na estrutura social – por exemplo, a roupa, a 

linguagem ou a pronúncia, e sobretudo ‘as maneiras’, o bom 

gosto e a cultura – pois aparecem como propriedades 

essenciais da pessoa, como um ser irredutível ao ter, enfim 

como uma natureza, mas que é paradoxalmente uma natureza 

cultivada, uma cultura tornada natureza (BOURDIEU, 2007, p. 

16). 

 

Assim os detentores de grande capital cultural e econômico opõem-se 

globalmente aos menos providos de capital, como os operários não 

qualificados, marcando as distâncias sociais. 

 

É no sentido da desigualdade e do desigual acesso aos serviços urbanos 

que o presente trabalho procura desenvolver sua análise, focalizando como 

tema de investigação a educação básica, que nos termos da legislação em 

vigor, figura como parte dos direitos e garantias fundamentais6 do povo 

brasileiro. O estudo tem como campo de pesquisa o contexto urbano da cidade 

do Natal-RN/Brasil e as cidades em seu entorno, utilizando-se de rigorosos 

critérios de identificação e classificação científicos, típicos para essa formação 

urbana do nordeste brasileiro, que nos termos legislativos constitui-se em uma 

Região Metropolitana. 

 

                                                           
6
 Ver Art. 5º da Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988. 
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2.4 O modo de vida urbano 

  

Propus aqui evidenciar a profunda transformação da sociedade brasileira 

durante os últimos 40 anos: o processo de inversão da ocupação populacional 

no território. Até 1960 a maioria da população nacional residia em zonas rurais, 

no ano 2000 o Censo Demográfico contabilizou apenas 20% da população 

residindo no campo. 

 

Gráfico 1 - População urbana e rural no Brasil, 1960 – 2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tal reconfiguração da população desse espaço urbano constituiu-se, de 

diversas formas, como grandes aglomerados urbanos para além dos limites de 

cada cidade. O que antes era um Brasil agrário e com um tecido social pouco 

denso nas zonas urbanas, transformou-se. A partir de 1960, começou a 

experimentar um processo de urbanização que para este ano girava em torno 

de 45% e, quarenta anos mais tarde; ou seja, para o ano de 2000, alcançou 

80%. Este processo teve como resultado uma nova morfologia social no 

território nacional. 

 

Cabe ressaltar que, por mais que essa distribuição da população no 

território seja uma repartição geográfica, ela constitui divisões e dinâmicas 

culturais que implicam em modificações na qualidade das relações sociais. Tal 

fenômeno da ampliação do tecido urbano é uma marca características das 

modernas sociedades ocidentais, como bem aponta Louis With. 

 

Fonte: IBGE/Censo Demográfico, 1960 e 2000. 
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O início do que pode ser considerado marcadamente moderno 

em nossa civilização é caracterizado pelo crescimento das 

grandes cidades [...] a característica marcante do modo de 

vida do homem na idade moderna é a sua concentração em 

agregados gigantescos em torno dos quais está aglomerado 

um número menor de centros e de onde irradiam as ideias e as 

práticas que chamamos de civilização (Velho, 1979, p.90). 

 

 A partir deste entendimento, pode-se desenvolver classificações que 

expressem a diversidade qualitativa das cidades;ou seja, das atividades 

humanas e de como são desempenhadas, na dinâmica das cidades. Como 

esclarece ainda o Louis With. 

 

Uma cidade industrial diferirá significativamente, em seus 

aspectos sociais, de uma cidade comercial, de mineração, 

pesqueira, de estação de águas, universitária ou de uma 

capital. Uma cidade de uma só industrial apresentará séries de 

características de uma que possua uma multiplicidade de 

industrias, assim como ocorrerá entre uma cidade 

industrialmente equilibrada e uma industrialmente 

desequilibrada; um subúrbio de uma cidade-satélite(Velho, 

1979, p.95). 

 

 Essas “tipologias” apresentadas por Louis With são fundamentais para 

que não venhamos aconfundir urbanismo com industrialização e capitalismo 

moderno. Pois, por mais que uma cidade não tenha um parque tecnológico-

industrial avançado, não deixa de ser uma cidade urbanizada. Sendo bastante 

significativo entender que o que demarca de forma geral e distingue o modo de 

vida urbano das cidades modernas, das dinâmicas camponesas e das 

pequenas aldeias tribais é a intensa divisão social do trabalho, que define 

ocupações e hierarquias sociais. 

Cabe ressaltar ainda que entre o campo e os centros urbanos a divisão 

do trabalho nunca está bem definida e tem de ser retomada continuamente, 

apesar de nas cidades, se concentrarem os mercadores, as funções de chefia 
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política, religiosa, econômica, etc (Bradeul, 1984). Tais preponderâncias 

laborais complexas, exercidas nas cidades urbanizadas devido também à 

mobilidade em detrimento das atividades do campo, ou mesmo das populações 

étnicas que vivem em aldeias através de processos de sociação local, faz com 

que a vida das grandes cidades seja de igual modo singular. Como coloca de 

maneira precisa George Simmel. 

 

A vida metropolitana, assim, implica uma consciência elevada e 

uma predominância da inteligência no homem metropolitano. A 

reação aos fenômenos metropolitanos é transferida àquele 

órgão que é menos sensível e bastante afastado da zona mais 

profunda da personalidade. (Velho, 1979, p.13). 

 

 Neste sentido, o fenômeno urbano é um modo de vida, mais do que uma 

estrita divisão geográfica. Este entendimento do ethos urbano já estava nas 

elaborações dos autores pioneiros da produção científica, como Ezra Park. 

 

A cidade é algo mais que um amontoado de homens individuais 

e de conveniências sociais, ruas, edifícios, luz elétrica, linhas 

de bonde, telefones etc; algo mais também do que uma mera 

constelação de instituições e dispositivos administrativos – 

tribunais, hospitais, escolas, polícia e funcionários civis de 

vários tipos. Antes, a cidade é um estado de espírito, um corpo 

de costumes e tradições e dos sentimentos e atitudes 

organizados, inerentes a esses costumes e transmitidos por 

essa tradição. Em outras palavras, a cidade não é meramente 

um mecanismo físico e uma construção artificial. Está envolvida 

nos processos vitais das pessoas que a compõem; é um 

produto da natureza e particularmente da natureza humana 

(Velho, 1979, p.26). 

 

 Portanto, reconhecer que o fenômeno urbano é um modo de vida 

singular é entender também que este proporciona a constituição de 

subjetividades múltiplas, concernentes com os processos de socialização a que 

os sujeitos são submetidos, seja a nível primário, no seio da família; seja a 
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nível secundário, no desenvolvimento das profissões e ocupações da vida 

adulta. 

 

A diferença entre as pessoas mais dessemelhantes, entre o 

filósofo e um porteiro comum de rua, por exemplo, parece 

surgir não tanto da natureza, mas do hábito, costume e 

educação. Quando vêm ao mundo e durante os primeiros 

seis ou oito anos de sua existência, eles eram talvez 

bastante semelhantes, e tampouco seus pais ou companheiros 

de folguedo poderiam perceber qualquer diferença notável. Por 

volta dessa idade, ou logo depois, vieram a ser empregados 

em ocupações diferentes. (Velho, 1979, p.37). 

 

 Ezra Park ao problematizar essas questões acerca da formação do 

homem, citadino moderno, nos dá indicações de como as diferentes posições 

na estratificação social proporcionam desiguais condições objetivas, sociais e 

simbólicas quanto a um efetivo processo educativo que proporcione as 

condições básicas de um ethos urbano. 

 

A educação e a capacidade de ler, a extensão da economia 

monetária a um número de interesses da vida sempre 

crescente, na medida em que tende a despersonalizar as 

relações sociais, vêm ao mesmo tempo aumentando 

amplamente a mobilidade dos povos modernos (Velho, 1979, 

p.41). 

 

 Cabe destacar ainda que as definições do espaço estão associadas aos 

sistemas que integram as relações sociais, como bem aponta Remy (2004) o 

qual inclusive vê a integração entre os vários sistemas sociais – cultural, social 

e das personalidades – de forma dinâmica e sucessiva se estabelecendo de 

forma diferenciada, em cada situação urbanizada. 

 

Para analisarmos os efeitos sociais não unívocos do espaço e 

das composições espaciais, colocar-nos-emos sucessivamente 

em três pontos de vista, tendo presente o facto de as posições 

sociais constituírem-se em relações assimétricas. Este 
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procedimento levar-nos-á, pois, a acentuar o impacto do 

espaço (Velho, 1979, p.19). 

 

 Assim, possuir a educação letrada proporciona certa distinção social que, 

desde o estabelecimento da sociedade burguesa como classe dominante, foi 

fator de tensão entre os campos que legitimam o poder – econômico, político, 

legislativo, etc. – e o campo educacional. 

 

Apenas mantendo a cultura erudita fechada ao ‘Terceiro 

Estado’ poderia a sociedade se salvar-se de ter de sustentar 

uma população de intelectuais desempregados, que deveriam 

estar caminhando para trás de arados ou trabalhando ao lado 

dos pais, em oficinas. Este argumento era um lugar-comum 

nos debates sobre educação do século XVIII. Voltaire, 

frequentemente, insistia nele [...] ‘É repugnante para as regras 

de propriedade que um carregador de cadeirinha, ou um 

carregador de rua, um homem vil e abjeto, tenha o direito de 

mandar seu filho para uma escola secundária... e que os filhos 

da plebe, que não tem educação nem sentimentos misturem-se 

com filhos de boa família. (Darton, 1986, p.177). 

 

 Portanto, pensar o modo de vida urbano focando as pré-disposições 

mínimas constitutivas dos sujeitos humanos citadinos e analisando as 

desigualdades de acesso, as condições educativas básicas em relação 

àqueles inscritos no sistema de ensino, mas que dispõem de diferentes níveis 

de qualidade do ambiente e conteúdo social educativo, norteará as 

elaborações a seguir, no que diz respeito à cidade e ao acesso aos serviços 

urbanos, especificamente à educação escolar no Brasil e, mais 

especificamente, na Região Metropolitana de Natal. 
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2.5 O fenômeno urbano no Brasil contemporâneo 

 

 O processo de transição de um Brasil agrário para um urbano industrial  

mudou signicativamente o tom do fenômeno urbano brasileiro, a partir  de um 

conjunto de especificidades, sociais, políticas, econômicas e simbólicas. 

Nesse sentido, a urbanidade existente no Brasil correspondente ao período 

anterior a 1950 e difere muito das condições urbanas contemporâneas, pois o 

fenômeno urbano no século XXI apresenta características que transcendem o 

modelo urbano das cidades medievais, principais referências históricas de 

urbanidade para o ocidente. Hoje, após a terceira revolução urbana moderna 

(Ascher, 2010), alavancadas por meio do conhecimento técnico-científico-

informacional, novas dinâmicas citadinas em rede modificam sobretudo a 

mobilidade dos cidadãos, tanto quanto a estratificação social como quanto a 

própria mobilidade urbana em si, além dos demais serviços urbanos. 

 

 Especificamente no Brasil, o período iniciado após a nova constituição de 

1988, é marcado por significativos impactos na vida urbana do país que vão 

desde aspectos sócio-demográficos até os econômico-financeiros e suas 

consequentes relações com a economia global (Faria, 1991), fazendo com 

que a nação avance nos processos de consolidação de uma sociedade 

urbano-industrial-capitalista, gerando estruturalmente um enorme conjunto de 

mazelas. Como enfatiza Faria, “uma sociedade pobre e de consumo, 

heterogenea e desigual – na periferia da economia mundial crescentemente 

internacionalizada” (Faria, 1991, p.99). 

 

 Cabe ainda salientar que a economia brasileira foi fundada no trabalho 

escravo, o que entravou inicialmente o desenvolvimento das cidades 

brasileiras, nos aspectos produtivos e no que diz respeito ao uso do solo 

(terra) e da própria divisão do trabalho, como bem apontou Francisco de 

Oliveira 

 

Essa economia era por um lado, monocultural e, por outro lado, 

era fundada no trabalho compulsório, no trabalho escravo, 

negando a cidade enquanto mercado de força de trabalho, 
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negando a cidade pelo caráter autárquico das produções 

agrícolas, negando a cidade como espaço na divisão social do 

trabalho. (Oliveira, 1982, p.41). 

 

  

 Com a desintegração da sociedade escravocrata e a instauração do 

trabalho assalariado, nos moldes capitalista, por meio da revolução burguesa 

no início do século XX, o Brasil conseguiu ultrapassar grandes limitações em 

sua economia política e a nascente classe burguesa através da União retirou 

dos Estados a capacidade legislativa em certos aspectos, como na economia, 

garantindo para si um espaço nacional unificado de consumo e trabalho. 

(Oliveira, 1982). Esse foi um processo imbricado de autoritarismo e 

exploração, inerente ao capitalismo e a suas contradições internas, como 

resaltou Francisco de Oliveira 

 

Nesse período de transição, a relação entre o Estado e o 

urbano no Brasil se dá sob dois aspectos, ou sob duas formas: 

em primeiro lugar, ela se dá por essa regulação das relações 

capital-trabalho (que não é mera cópia de esquemas 

corporativistas da Itália ou de Portugal ou de quaisquer outros 

fascismos); não quero afirma com isso para advertir desde 

logo, que o Estado Novo não tivesse no Brasil traços 

caracteristicamente fascitoides (isso é completamente 

evidente); mas quero é chamar a atenção para o fato de que 

essa intervenção do Estado, regulando logo as relações 

capital-trabalho, é o aspecto, a meu ver, mais crucial da 

relação entre o Estado e o urbano no Brasil nesse período. 

Para radicalizar o argumento, eu afirmaria que o urbano aí é 

essa intervenção do Estado nas relações capital-trabalho, 

criando, com isso, pela primeira vez, um mercado de trabalho – 

ou um mercado de força de trabalho (Oliveira, 1982, p.45). 

 

 Todo esse processo se arrastou pelo século XX e chegou ao mundo 

contemporâneo sobre diversos aspectos, no que se refere ao fenômeno 

urbano, sobretudo na forma como a organização da atividade econômica e a 

estrutura de classe conciliou-se com regimes políticos vigentes. 
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2.6 Pobreza e exclusão no Brasil 

No Brasil, a permanência de populações miseráveis atinge mais de 16 

milhões (ver tabela 1) de pessoas. Tal fenômeno adquiriu grande visibilidade 

nos debates entre os cientistas das humanidades (Oliveira, 1997) ao ponto de 

ter sido desenvolvido o conceito de exclusão social. Para expressar essa 

dramática situação, Luciano Oliveira aponta os estudos de Alba Zaluar 

indicando que estes “excluídos” correspondem ao “avesso da civilização” para 

os olhares etnocêntricos. 

No Censo demográfico de 2010 os domicílios que estão em situação de 

extrema pobreza, têm a seguintes características: não têm ligação com rede 

geral de esgoto e não têm fossa séptica; não têm rede geral de distribuição de 

água; naõ têm energia elétrica. Pelo menos um morador de 15 anos ou mais de 

idade é analfabeto e pelo menos três moradores de até 14 anos de idade é 

também analfabeto e, pelo menos um morador de 65 anos de idade ou mais é 

também analfabeto. Isso se verifica, inclusive, no que se refere às informações 

dos domicílios com rendimento mensal domiciliar per capita somente em 

benefícios. 

 

 

 

Região f fi f % 

CENTRO-OESTE 557.449 0,03 3% 

NORDESTE 9.609.803 0,59 59% 

NORTE 2.658.452 0,16 16% 

SUDESTE 2.725.532 0,17 17% 

SUL 715.961 0,04 4% 

Brasil 16.267.197 1,00 100% 

Fonte: Censo Demográfico 2010. 

 

É notável que a “distribuição” da miséria na população brasileira 

perpassa desigualdades regionais profundas. O nordeste apresenta uma aguda 

concentração da população nestas condições, 59% do total (ver gráfico 1). 

Assim, Oliveira (1997) ressalta que tal problema poderia ser considerado 

Tabela 2 - População extremamente pobre Censo 2010, Brasil 
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conjuntural, pois  tomou proporções estruturais devido a sua permanência, 

levando ao fenômeno do desemprego e contribuindo para a criação de um 

verdadeiro aparttheid social, constiuído de dualidades dos espaços citadinos 

(Ribeiro, 2000), tanto por fenômenos internos, mais especificamente a crise da 

governabilidade nas cidades, como de movimentos externos, como a 

globalização e a reestruturação produtiva. 

   

Em países do Terceiro Mundo, como o Brasil, como que 

assistindo à gestação de uma nova dicotomia: ao lado das 

clássicas cisões entre exploradores e explorados, ou 

opressores e oprimidos, estamos vivenciando o aparecimento 

de uma nova cisão, aquela que opõe incluídos e excluídos. 

(OLIVEIRA, 1997, p.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Censo Demográfico, 2010. 

 

Cabe ressaltar ainda que epistemologicamente faz-se necessário dar 

sentido ao conceito de “excluído”, pois os que têm sido chamados de excluídos 

são oriundos de segmentos sociais que podem ser caracterizados por sua 

posição de desvantagem. Antes, eram chamados de “minorias”, no caso, os 

negros, os indígenas, os homossexuais e deficientes físicos. Apesar de que os 

Gráfico 2 - População extremamente pobre Censo 2010, Brasil 
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primeiros a serem chamados de excluídos foram os meninos de rua e os 

desempregados, moradores de favelas. 

 

2.7 Brasil regional e o estado do Rio Grande do Norte 

 

 Posto esse quadro do cenário nacional, cabe ainda focalizar as diferenças 

regionais do Brasil que são acentuadas por aglomerações espaciais 

configuradas em conjuntos urbanos complexos; seja por processos de 

metropolização, seja por capitais regionais que ultrapassam os limites 

municipais, tendo ampla influência em continuidades e descontinuidades 

espaciais urbanas e rurais (Moura, 2009). Esse processo pode ser decorrente 

de projetos desorganizados de ocupação em que coexistem infraestrutura 

política, econômica e institucional e ocupação de aglomerados subnormais. 

De um modo ou de outro, em cada uma das centralidades urbanas brasileiras, 

coexistem ocupações formais e informais – sem nenhuma regulação 

fundiária, ambiental, sanitária, etc. – além do elevado volume de pobrezas e 

carência, no que diz respeito aos direitos básicos e fundamentais da pessoa 

humana. 

  

O movimento permanente, fundado na metamorfose do 

trabalho, produz a ‘flexibilidade tropical’, ou seja, a grande 

capacidade de se adaptar às conjunturas, demonstrada por 

segmentos da economia popular. Segmentos que abarcaram 

quase sempre parcelas majoritárias da população, as quais 

para, se reproduzir e para produzir a atenção às suas 

necessidades, calcadas no padrão de consumo dos segmentos 

hegemônicos, criam uma divisão do trabalho imitativa, quase 

caricatural, plástica (Moura, 2009, p.15). 

 

 A divisão do território nacional em escalas regionais interessa-nos aqui, 

particularmente o nordeste, na medida em que o campo de investigação deste 

trabalho debruça-se sobre a Região Metropolitana de Natal que está 

localizada no litoral do Rio Grande do Norte, o qual intensificou sua 

urbanização, após a Segunda Grande Guerra Mundial, notadamente no 
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período de 1970, quando o Brasil se consolidava como uma sociedade 

urbana industrial (Clementino, 1995). 

 

 Cabe resaltar ainda que o Rio Grande do Norte acompanhou o processo 

de industrialização brasileira, marcado por baixo padrão tecnológico e por 

forte tendência ao extrativismo, reproduzindo o seu passado histórico de 

produção predatória colonial. No caso do Estado norteriograndense, 

notadamente a extração de minerais como sal, metais não ferrosos, metais 

preciosos, além da transformação de produtos minerais não metálicos, como 

pedra para construção, cal, telha, tijolo e artefatos de cimento, constituíram 

entre 1970 e 1980 fortemente um campo de oportunidade de trabalho para as 

ocupações de baixa qualificação profissional, técnica e educacional. Além, 

claro, da permanência da produção agropecuária, espelhando o mesmo nível 

cultural de suas formas de ocupações no meio rural. 

A observação da realidade ocupacional rural sugere, por tanto, 

que esse quadro possa se traduzir em fortes pressões sobre o 

mercado de trabalho urbano, ao mesmo tempo em que poderia 

refletir dinamismo das atividades econômicas (sejam urbanas 

ou rurais). Consequentemente, também, sugere de modo 

simultâneo, a ampliação desse mercado. Porém, a natureza 

contraditória das transformações desses anos não deve levar a 

que se subestime sua dimensão ao avanço do núcleo 

capitalista. Tanto o crescimento da base material, quanto a 

capacidade de gerar empregos e de incorporar uma parcela 

expressiva da sociedade são demonstrações inequívocas da 

integração da economia local ao estágio de desenvolvimento 

do capitalismo no país. E nesse sentido, a urbanização não se 

apresenta como um fenômeno residual que deposita nas 

cidades um excedente estrutural de mão-de-obra originária do 

campo. O que se verifica no Nordeste é que esse excedente 

tanto é histórico como atual. Em outras palavras, o crescimento 

das cidades, responde tanto á lógica do progresso material 

como a de seu próprio atraso. A rede urbana no RN, em 

particular, é uma evidência nítida desse fato. Basta ver o alto 

peso que as populações urbanas de Natal e Mossoró têm no 
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total da população urbana do estado (Clementino, 1995, p. 

286-287). 

 

 Imediatamente, no contexto histórico posterior; ou seja, a partir da 

segunda metade da década de 1985, o governo do Estado do Rio Grande do 

Norte procurou instalar neste Estado uma engenharia industrial mais 

moderna, acompanhando os anseios da União e reproduzindo a ideia de que 

a industrialização proporcionaria uma integração regional mais equilibrada e 

para tanto promoveu a criação de um Distrito Industrial (Araújo, 2009). 

   

Criadas as instituições financiadoras e reguladoras do Rio 

Grande do Norte para viabilizar a produção de riqueza, 

estavam postas, assim, como reivindicavam as elites estaduais, 

parte dos obstáculos á reprodução capitalista, fora dissipada 

pela intervenção desenvolvimentista do governo do Estado e 

pela SUDENE. Ademais, no Rio Grande do Norte, o 

empresário industrial têxtil existia desde 1888, condição esta 

por ser um razoável produtor e exportador de algodão, bastava, 

portanto, na interpretação das elites locais, reunir esforços para 

reativar a produção têxtil (Araújo, 2009, p. 108). 

 

 As iniciativas de fomento da produção industrial no Rio Grande do Norte 

indicariam que o maior crescimento do setor industrial em relação ao 

agropecuário poderia irradiar um processo de desenvolvimento e de 

acumulação de capital, dada sua capacidade de produzir em maior escala e 

de desencadear o desenvolvimento da própria tecnologia, o que não foi o 

caso da industrial no Rio Grande do Norte (ver tabela a seguir). 
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Gráfico 3 - Participação do PIB do Rio Grande do Norte 
por setores econômicos (%) - 1980-2005 

 

 
   Fonte: SILVA, 2009, p.196. 

  

 As iniciativas de desenvolvimento industrial atingiram seu auge em 1985, a 

pesar da forte tendência de concentração dos investimentos na indústria tradicional 

como a de tecidos, de alimentos e a de confecção de vestuário. Esse investimento 

poderia ter sido, entretanto, voltadopara na aquisição de maquinário com um alto 

padrão tecnológico e para a produção agrícola altamente racionalizada de alta 

produtividade por hectare, o que não ocorreu. A usura das elites locais por capital de 

giro, crédito e subsídio em impostos aponta para uma mentalidade capitalista das 

empresas locais. Esse projeto de expansão não conseguiu se consolidar, pois atinge 

níveis cada vez mais baixos de desenvolvimento. Entraram em forte queda, tanto a 

indústria que não se desenvolveu ao nível dos patamares da concorrência nacionais 

e internacionais, quanto a produção de matéria prima para o setor. Estes dados 

apresentam um Estado federativo que ao adentrar o século XXI, o faz com 

uma significativa participação no setor dos serviços; além disso, houve uma 

forte concentração da população na capital, Natal, e nas cidades do seu 

entorno, encaradas nos termos legislativos como uma Região Metropolitana7, 

que apesar de seu território corresponde a 5,2% do estado do Rio Grande do 

Norte em 2010 o Censo Demográfico contabilizou 42,5% da população do 

Estado residindo nos municípios metropolitanos. 

                                                           
7
 A Região Metropolitana de Natal foi constituída por meio da Lei Estadual complementar 

número 152, de 16 de janeiro de 1997 e em 2013 o município de Maxaranguape foi incluído na 

RMN, mas não consta em nossas análises por trabalharmos com dados educativos disponíveis 

até 2011. 
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1991 2000 2010 (%)
População

Urbana (%)

Área total 

em km2

Densidade

demográfica

Hab/Km2

Natal 606.887 712.317 803.739 59% 100% 167,2 4.808,20

Parnamirim 63.312 124.690 202.459 15% 100% 123,6 1.638,14

São Gonçalo do Amarante 45.461 69.435 87.668 6% 84% 249,1 351,91

Macaíba 24.450 54.883 69.467 5% 61% 510,8 136,01

Ceará-Mirim 52.157 62.424 68.141 5% 52% 724,4 94,07

São José de Mipibu 28.151 34.912 39.776 3% 45% 290,3 137

Nísia Floresta 13.934 19.040 23.784 2% 39% 307,8 77,26

Extremoz 14.941 19.572 24.569 2% 64% 139,6 176,03

Monte Alegre 15.871 18.878 20.685 2% 43% 211,3 97,87

Vera Cruz 7.970 8.522 10.719 1% 43% 83,5 128,43

873.134 1.124.673 1.351.007 100% 90% 2.807,60 7.644,92RM Natal

Municípios -RM Natal

 

  Cabe destacar que as ocupações de serviços apresentam um forte apelo 

ao modo de vida urbano, e este em consequência requer formações escolares 

e qualificações profissionais, em oposição ao modo de vida do campo e da 

produção agrícola e ou extrativista, ou mesmo da industrial tradicional, no qual 

a baixa escolaridade não é impedimento às dinâmicas do mundo do trabalho, 

pelo menos no que diz respeito à mão de obra não gerênciada. 

 

 

2.8  Região Metropolitana de Natal e os indicadores educacionais  

 

É na Região Metropolitana de Natal onde se concentram a maioria dos 

serviços do Estado do Rio Grande do Norte. Por sediar os aparelhos 

institucionais, o Centro Administrativo do Estado sedia as principais empresas 

de mercado; ou seja, um significativo setor turístico que por volta da década de 

1990 teve um acentuado crescimento, concentrando-se nas praias do litoral, 

bem como atividades de comércio e uma tímida participação da indústria 

tradicional. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 A tabela 3 e o mapa 2 (ver mapa seguinte) apontam para uma capital 

regional com grande concentração populacional que transborda para os 

municípios limítrofes. As demais cidades metropolitanas apresentam menos de 

100 mil habitantes e praticamente metade delas tem a maioria de sua 

população residindo na zona rural, com pequenos focos urbanos as margens 

Fonte: Censo demográfico, 1991, 2000 e 2010. 

Tabela 3 - População residente 
Região Metropolitana de Natal, 1991, 2000 e 2010 
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das rodovias, com exceção de Parnamirim, que inclusive tem praticamente 

dobrado sua população a cada 10 anos. 

 

Apesar do relativo desenvolvimento local as condições de moradia, 

emprego, renda e educação são bastante desiguais nos estratos populacionais, 

dando o tom dos desafios e problemas urbanos da capital potiguar e dos 

municípios contíguos, sobretudo, São Gonçalo do Amarante e Parnamirim, que 

juntos a Natal, contabilizam 81% da população metropolitana, e têm 

significativa parcela de sua população residindo em zonas urbanas. 

Mapa 2 - Mancha Urbana da Região Metropolitana de Natal – 2010 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Observatório das Metrópoles, Núcleo Natal (Adaptado). 
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E é exatamente no aspecto educacional e emão tanto ao acesso como à 

qualidade escolar que este trabalho procurou caminhar, na medida em que a 

cidade urbanizada requer um conjunto de disposições básicas para convivência 

nas sociabilidades citadinas modernas, seja nas atividades laborais seja no 

acesso aos bens e serviços urbanos, sendo uma dimensão importante para 

integrar-se na cidade e exercer a cidadania na urbe. 

 

Neste sentido, faz-se necessário apresentar indicadores educacionais 

que expressem um panorama geral da educação básica dos municípios que 

integram a Região Metropolitana de Natal. Em primeiro lugar, podemos 

apresentar o percentual de atendimento da educação básica, que no Brasil 

como um todo, pode-se falar até de universalização de acesso ao ensino 

básico, já que os índices figuram em percentuais bem próximos aos 100% de 

crianças e adolescentes em idade escolar, na escola (ver gráfico a seguir) 

 

 

 

 

Apesar da “universalização” da educação básica no Brasil, figurando 

96% da população em idade escolar inscritos no sistema de ensino e, mais 

especificamente a Região Metropolitana de Natal, exibe-se um quadro 

semelhante com variações que vão a máximas de 98,6% e mínimas de 95,5%. 

No entanto, os problemas da qualidade da educação ainda são um enorme 

desafio a ser superado, como poderá ser analisado a partir dos indicadores que 

Fonte: IBGE/PNAD, 2010. 

Gráfico 4 - Crianças e adolescentes na escola – RMN, 2010 
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se seguem, como a taxa de analfabetismo, a taxa de abandono escolar e as 

taxas de aprovação e reprovação. Em primeiro lugar torna-se pertinente 

apresentar a evolução da taxa de analfabetismo8 dos municípios 

metropolitanos dos últimos 20 anos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No final do século XX os municípios que compõe a Região Metropolitana 

de Natal apresentavam um quadro educativo altamente desfavorável. Dos dez, 

seis tinham praticamente metade da sua população analfabeta, com taxas 

máximas que atingem o patamar de 57,54% (Vera Cruz). Isso nos leva a 

imaginar o grau de dificuldade enfrentada por indivíduos que não sabem ler e 

escrever pelo menos um bilhete simples, no idioma (colonial) em que foram 

socializados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
8
 Percentual de pessoas com 15 e mais anos de idade que não sabem ler e escrever pelo 

menos um bilhete simples, no idioma que conhecem, na população total residente da mesma 

faixa etária, em determinado espaço geográfico, no ano considerado. 

Fonte: IBGE/PNAD, 1991, 2000 e 2010. 

Gráfico 5 - Taxa de analfabetismo (15 anos ou mais) 
 RMN 1991, 2000 e 2010 

Gráfico 6 – Taxa de analfabetismo por faixa etária – RMN, 2010 

Fonte: Censo Demográfico 2010 
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Gráfico 7 - Taxa de reprovação e abandono escolar  
nos anos iniciais do Ensino Fundamental - RMN - 2011 

Mais da metade dos municípios metropolitanos tiveram mais de 20% da 

sua população ainda não alfabetizada em 2010. Isso revela um obstáculo 

frente às dinâmicas urbanas, sobretudo pelo fato da maioria dos analfabetos 

estarem na faixa etária economicamente ativa, tendo impacto tanto na falta de 

oferta de mão de obra qualificada, quanto relativamente às consequências, 

pois disso acabam restando as ocupações de super-exploração. Obstáculos 

esses contra à autonomia do cidadão, em situações simples, como por 

exemplo, à mobilidade urbana, para que este possa selecionar entre vários 

transportes coletivos, um no destino que pretender, ou em circunstâncias mais 

“complexas” como operar um caixa eletrônico bancário. Estes são exemplos de 

como o ethos (moderno) metropolitano, implica certas disposições mentais e 

corporais (hexis) para se situar enquanto cidadão de plenos direitos, sobretudo 

numa economia de mercado, com relações sociais racionalizadas. 

 

Mais especificamente no caso desta pesquisa podemos apontar que 

sendo os pais ou outros adultos que circundam o cotidiano das crianças e 

adolescentes, analfabetos, antes de auxiliá-los em suas rotinas de estudos no 

ambiente doméstico, são as crianças e os adolescentes que acabam por 

decifrar o mundo urbano para os adultos, já que sua escolaridade, mesmo que 

a nível fundamental, já supera (em termos de entendimento e interpretação do 

ambiente da urbes)  em muito a dos adultos que não têm instrução primária. A 

escolaridade das crianças pode ser utilizada como recurso, para desvendar os 

segredos do mundo das mercadorias, o que em alguma medida explica, as 

baixas frequências de abandono escolar, e uma insistência dos pais em fazer 

com que os filhos permaneçam nas escolas, mesmo que estes apresentem 

altos históricos de reprovação e repetência (ver gráfico abaixo). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: MEC/INEP 
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Para se somar as taxas de repetência e abandono escolar, apresentam-

se a seguir informações de uma série de 15 anos, quanto ao fluxo dos alunos 

ao longo do ensino fundamental. Apenas 4 dos 10 municípios metropolitanos 

têm um percentual de aprovação acima de 70%, o que ainda está distante dos 

83,4% da média nacional.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Associado a esse indicador de aprovação, apresento a taxa de reprovação, que 

é central no que concerne aos problemas vivenciados na educação básica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8 - Taxa de aprovação Ensino Fundamental  
anos finais – RMN – 1991 a 2011 

Gráfico 9 - Taxa de reprovação Ensino Fundamental 
anos finais – RMN – 1991 a 2011 

 

Fonte: MEC/INEP/DTDIE 

Fonte: MEC/INEP/DTDIE 
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No ano final do Ensino Fundamental, tínhamos uma taxa de reprovação 

em torno de 20% em praticamente todos os municípios metropolitanos, o que é 

quase o dobro da média nacional de 12,4%, que também não é de se 

comemorar, sendo mais uma demonstração do quadro crítico porque passa a 

Região Metropolitana de Natal quanto à qualidade e ao fluxo do ensino.  

 

Além dos indicadores elencados acima, temos a distorção idade séria, 

que consiste na diferença entre a idade adequada para a série, e a idade do 

aluno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como é possível notar, há uma considerável melhora quanto a este 

indicador para os últimos dez anos, mas que a média da RMN de 46,8% ainda 

está bem distante da brasileira de 29,6%, que também é alta. 

 

A associação entre os valores referentes às notas da Prova Brasil, a taxa 

de reprovação e a distorção idade-série, compõe-se o Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB)9 que na educação pública 

brasileira apresentou, nos últimos anos, indicadores educacionais 
                                                           
9
 Para maiores detalhes sobre a definição e construção do Ideb, consultar a publicação do Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb),  na Série Documental – Texto para Discussão nº 26, 

disponível em: www.inep.gov.br. 

Gráfico 10 - Taxa de distorção idade-série 
Ensino Fundamental, RMN – 2000 e 2010 

 

Fonte: INEP\IBGE\Censo Demográfico 2000 e 2010 
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preocupantes, pois o IDEB nos resultados mais recentes deste indicador, 

publicado pelo MEC em 2011 revelam que, nas escolas públicas brasileiras, 

apenas 0,18% dos municípios (dez entre 5.498) atingiram a nota 6 (seis), 

considerada meta do IDEB para os anos finais do ensino fundamental. É o que 

mostra a análise dos dados, por cidade, divulgados pelo MEC (Ministério da 

Educação). A realidade da educação básica na RMN, como já demonstrado em 

detalhes com taxa e indicadores que compõe o IDEB, não poderiam ser 

favoráveis (ver gráfico abaixo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A nota 6 (seis) foi estabelecida como meta pelo MEC, de acordo com os 

índices obtidos pelos países da OCDE (Organização para Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico)10. Essa nota precisa ser alcançada até 2021 

pelos alunos que estarão nas séries iniciais do ensino fundamental e para os 

que estiverem nas séries finais, em 2024. No IDEB de 2011, a nota do Brasil foi 
                                                           
10

 A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE, cuja sede é em Paris, 

França, é uma organização internacional composta pelos 34 países mais industrializados do mudo, 

fundada em 1961. O Brasil não é membro da OCDE, porém participa do programa de enhanced 

engagement (engajamento ampliado) A integração do Brasil em Comitês da OCDE como participante 

pleno ou observador regular tem avançado rapidamente. O Brasil tem status de participante pleno em 

cinco órgãos oficiais da Organização, participando em diversos programas sobre educação, incluindo o 

PISA - Programme for International Student Assessment (Pisa) - Programa Internacional de Avaliação de 

Estudantes - é uma iniciativa internacional de avaliação comparada, aplicada a estudantes na faixa dos 15 

anos, idade em que se pressupõe o término da escolaridade básica obrigatória na maioria dos países. 

Gráfico 11– Evolução do IDEB 
Ensino Fundamental, RMN – 2005 a 2011 

 

Fonte: MEC/INEP 
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de 4,6 no caso das séries iniciais e de 4,0 nas séries finais. O Rio Grande do 

Norte, por sua vez, não foge a esta realidade, pois o IDEB alcançado nas 

escolas públicas deste Estado está numa média de 3,5 para os anos iniciais e 

2,9 para os anos finais do ensino fundamental, ambas graves, mais grave 

ainda para os anos finais.  

  

Os municípios da Região Metropolitana de Natal também registram 

indicadores nessa direção, alarmante, dado que, possivelmente, aqui se 

reproduzem, ainda que com dimensões e características próprias, problemas e 

desafios típicos de todas as grandes aglomerações urbanas do país. A cidade 

do Natal registrou uma media de 3,7 no IDEB em 2011, nas séries iniciais e 3,0 

para os anos finais do ensino fundamental. O restante dos municípios da RMN 

oscila entre 2,8 a 4,0 para as séries iniciais e 2,6 a 3,0 nas séries finais. 

 

Cabe, portanto apontar que elementos que compõe estes indicadores; 

ou seja, desenvolvimento de habilidades e competências no ensino 

fundamental, podem ser objeto tanto de investigação quanto de possíveis 

intervenções no sistema de ensino através de políticas públicas, que devido ao 

status, crítico, necessitaria de um pacto social pela revertesão desses dados e 

um esforço concentrado de várias instituições com responsabilidade direta e 

indireta pela educação básica. 

 

Em síntese, os dados apresentados nas páginas anteriores nos 

conduziram através da investigação desta dissertação referente ao 

desenvolvimento da educação básica, nos municípios que integram a nascente 

Região Metropolitana de Natal. Na medida em que, uma análise detalhada se 

apresentará a seguir, sobre as condições socioculturais dos alunos, a partir das 

informações da Prova Brasil, que consiste em uma avaliação com conteúdos 

de Língua Portuguesa e Matemática, é um indicador com forte peso no cálculo 

do IDEB, e aponta de forma direta para qualidade do processo ensino-

aprendizagem. 
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Capitulo 3 – Procedimentos metodológicos 

 

A partir da realidade apresentada por indicadores educativos, 

apresentamos uma análise que aponte para dimensões centrais do processo 

de ensino-aprendizagem; a saber, as relações sociais entre alunos, pais e ou 

responsáveis da família e a escola, procurando conhecer em que medida a 

ativa participação desses três agentes pode contribuir na construção de um 

habitus educativo mais favorável à gerção de disposições educativas nos 

alunos. 

 

Para operacionalizar tanto os conceitos de “capital cultural” de Bourdieu, 

2008b, quanto para operar com o conceito de “capital humano” a partir das 

condições habitacionais para o seu desenvolvimento de Kaztman, 2011, 

verificando desta forma os efeitos que estes podem apresentar para o 

desenvolvimento educacional, utilizei os microdados da Prova Brasil 2011, que 

consiste em uma avaliação de língua portuguesa e matemática, promovida pelo 

Ministério da Educação brasileiro, realizado a cada dois anos com os alunos do 

ensino fundamental das escolas públicas, que é como o tão conhecido ENEM, 

pois além de ser uma avaliação ainda tem um caráter censitário. 

 

Os dados desta avaliação foram filtrados por município; ou seja, 

identificando informações apenas correspondentes aos municípios da região 

metropolitana de Natal e também filtrados por série de ensino, no caso desta 

pesquisa, apontando os alunos do 9º ano que correspondem a última série do 

ensino fundamental. 

 

3.1 Fonte de dados utilizada e construção de base de dados 

 

A natureza quantitativa deste trabalho requer um esforço no sentido de 

desenvolver recursos metodológicos que possam dar conta dos objetivos 

propostos; ou seja, a verificação do efeito do Capital Cultural Familiar, bem 

como das condições habitacionais que possam favorecer o desenvolvimento do 

capital humano, relacionadas com o desempenho escolar dos alunos inscritos 
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na educação básica. Neste sentido é primordial a utilização de uma fonte de 

dados que possa proporcionar tal verificação. 

 

Para tanto, utilizamos os dados oficiais do Instituto Nacional de Estudos 

e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP, autarquia vinculada ao 

Ministério da Educação, que em 1990 implementou um Sistema de Avaliação 

da Educação Básica – SAEB, com a aplicação de testes – Prova Brasil – 

padronizados de Língua Portuguesa e Matemática e Questionários 

Socioeconômicos dos estudantes de 5º e 9º ano do Ensino Fundamental e 3ª 

série do Ensino Médio. 

  

Os micro-dados da Prova Brasil são disponibilizados pelo INEP em seu 

portal eletrônico11. 

 

Após a fazer o download dos microdados da Prova Brasil, observa-se 

quatro pastas: Dados (contém os microdados); Inputs (Possui a programação 

para leitura dos arquivos no programa SPAA e SAS); Anexos (Dicionários das 

variáveis dos bancos de dados) e a pasta Leia-me (contendo um documento 

com informações sobre a Prova Brasil). 

 

Para manipulação dos microdados é necessária à utilização do 

programa estatístico SPSS, o qual permite visualizar e manipular as 

informações disponíveis nos arquivos. Os arquivos disponíveis na pasta 

DADOS, traz dois banco de dados, “TS_QUEST_ALUNO” e 

“TS_RESPOSTA_ALUNO” que juntos trazem dados sobre os discentes de todo 

o Brasil, permitindo desta forma o acesso a informações dos alunos, suas 

famílias, e os resultados das provas de Língua Portuguesa e Matemática, 

resultantes da Prova Brasil. 

 

O banco de dados da Prova Brasil é formatado a partir de um 

questionário sócio-econômico aplicado junto à prova12.  

                                                           
11

 Ver detalhes do portal eletrônico do INEP nos anexos. 

12
 Ver caderno de provas e formulário com questionário sócio econômico nos anexos. 
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Cabe ressaltar que foi necessário um minucioso processo de filtragem 

de dados, desde o nível nacional, até chegar às informações especificas dos 

dez municípios da Região Metropolitana de Natal, pois a Prova Brasil tem sido 

realizada a cada dois anos e em 2011 procurou avaliar todos os alunos e 

escolas do Brasil com pelo menos 20 estudantes matriculados no 6º e 9º ano 

do Ensino Fundamental regular, das escolas públicas. O sistema avaliou 

56.222 escolas, totalizando 4.286.276 de alunos participantes, tendo este 

sistema um caráter censitário. 

 

No caso da pesquisa em que esta dissertação resulta, foram analisados 

apenas os microdados dos alunos do 9º ano que corresponde ao último ano do 

ensino fundamental, precedente ao ensino medio, tanto por proporcionar um 

balanço geral dos nove anos de letramento em Língua Portuguesa e 

Matemática, quanto por gerar um indicador do fluxo educativo para as etapas 

seguintes do sistema de ensino; ou seja, o Ensino Médio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para se ter a abrangência dos dados analisados em nossa pesquisa, 

apontamos o número de matriculas do 9º ano do ensino fundamental do 

público que compõe a Região Metropolitana de Natal.  

 

Como se pode notar na tabela acima, os municípios da Região 

Metropolitana de Natal, contabilizando aqui só a educação básica, tinham em 

2011 matriculados no 9º ano, 12.489 (doze mil, quatrocentos e oitenta e nove) 

Tabela 4 - Matrículas do 9º ano do Ensino Fundamental 

por Dependência Administrativa - RMN 2011 

Fonte: MEC/Censo Escolar - 2011 
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alunos inscritos. Em 213 (duzentos e treze) escolas dos quais 8.773 (oito mil 

setecentos e setenta e três) fizeram a Prova Brasil, tendo, portanto, um caráter 

censitário, já que abrange 70% do alunado. 

 

É importante frisar que os dados por si só não constituem informações 

de pesquisa, pois, não têm um sentido pronto e acabado (ver imagem 

seguinte). É necessário categorizar cada informação disponível no banco de 

dados e, a partir daí, proceder a operacionalização dos mecanismos 

estatísticos disponíveis, em programa técnico-científico-informacional para 

computadores, no nosso caso o SPSS v.17. Para se ter uma ideia de como a 

análise se desenvolve podemos dar o seguinte exemplo: a variável V1, que 

contém os valores 1 e 2 são correspondentes ao sexo dos alunos. O número 1 

significa “Homem” e o 2 “Mulher” e assim por diante para todas as variáveis do 

banco de dados, devem ser decodificadas, o que requer tempo e um grande 

labor, para organizar as categorias e variáveis utilizadas na pesquisa.  

 

Ao levantar as informações dos alunos deste nível de ensino, pode-se 

identificar as características demográficas, socioeconômicas, familiares 

(unidades domésticas) e rotina de estudos doméstico dos estudantes, além do 

desempenho na prova que expressa uma referência do nível de competências 

e habilidades adquiridas pelos alunos, em Língua Portuguesa e Matemática. 

 

Neste sentido, é necessário colocar que a perspectiva utilizada neste 

trabalho concebe e problematiza o “insucesso escolar” como resultado de uma 

multiplicidade de fontes de informação. Nesta problemática não estão em 

causa apenas as aptidões dos alunos, pois propomos investigar se os 

“insucessos escolares” podem se relacionar também, além de outros aspectos, 

com a possível distância entre as normas culturais e ideológicas da família e as 

da escola. 

 

A utilização dos microdados da Prova Brasil proporcionou em primeiro 

lugar a identificação das notas dos alunos nas provas de Língua Portuguesa e 

Matemática (ver gráfico a seguir). As notas podem variar entre 0 e 500 pontos, 
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mas, devido ao complexo sistema de correção das avaliações, nenhum aluno 

pode tirar zero ou quinhentos pontos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Através do bloxsplot pode-se 

observar como as notas estão 

concentradas em torno da 

mediana, havendo uma 

homogeneidade dos dados, isso 

aponta para mais de 50% das 

notas ≤ que 225 pontos na 

escala da Prova Brasil. 

 

 

Gráfico 12 - Boxsplot das notas da Prova Brasil  
em língua portuguesa e matemática – RMN - 2011 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos Microdados Prova Brasil – 2011 
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Identificadas às notas dos alunos, pode-se distribui-las ao longo dos 

níveis em que os alunos da RMN se enquadram em referência a uma escala 

criada pelo INEP, dividida em níveis de competências de Língua Portuguesa e 

Matemática (ver quadro da página seguinte). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao identificarem-se as notas, pode-se distribuí-las tanto através dos 

níveis bem com das três faixas, destacadas em vermelho, amarelo e verde, 

que são definidas pelo INEP, como estágios (CRÍTICO, INTERMEDIÁRIO E 

ADEQUADO). Na página seguinte, pode-se identificar a distribuição das notas 

por nível e estágios. 

 

Quadro 3 - Lista de competências em língua portuguesa 
na escala da Prova Brasil 

 

Fonte: Anexos Prova Brasil – 2011 (Adaptado) 
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3.2.  Escolha das variáveis para análise do desempenho escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como é notável, apenas 6% (seis por cento) dos alunos da RMN estão 

enquadrados no estágio considerado adequado. Ressalte-se que não é 

avançado e sim ADEQUADO. Isso indica que mais de 90% (noventa por cento) 

dos alunos terão grandes empecilhos a superar nos últimos três anos do 

ensino obrigatório; ou seja, médio, e o que é mais temerário ainda é o 

enquadramento de quase 50% (cinquenta por cento) dos alunos no estágio 

crítico. Dentre eles, a existência inclusive de alunos que não desenvolveram 

habilidades muito elementares e requerem atenção especial, por não 

conseguirem identificar sequer o tempo de uma narrativa; ou seja, se os verbos 

estão no presente, passado ou futuro. 

 

Na página que segue, conforme o demonstrado para Língua Portuguesa, 

segue um quadro da escala de competências em Matemática. 

 

 

 

Gráfico 13 - Nível de competência em Língua Portuguesa no 9º 
ano do ensino fundamental na escala da Prova Brasil, RMN, 2011 

Tabela 5 - Nível de competência em Língua Portuguesa no 9º ano do 
ensino fundamental na escala da Prova Brasil, RMN, 2011 

Fonte: Elaboração própria a partir dos Microdados Prova Brasil – 2011 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos Microdados Prova Brasil – 2011 
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Do mesmo modo que a escala de Língua Portuguesa, a de Matemática 

demonstra, detalhadamente, a descrição detalhada das competências 

enquadradas em cada nível e estágio (ver a distribuição a seguir). 

 

 

 

 

 

Quadro 4 - Lista de competências em matemática na escala da Prova Brasil 

 

Fonte: Anexos Prova Brasil – 2011 (Adaptado) 
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 A situação dos alunos quanto às competências requeridas em 

Matemática para o último ano do ensino fundamenta são mais críticas do que 

em Língua Portuguesa, apenas 1% (um por cento) dos alunos estão no estágio 

considerado adequado, o que os deixa em uma situação muito desfavorável, 

principalmente devido às necessidades básicas requeridas para o 

entendimento e desenvolvimento dos saberes em Física e Química. Como é 

que os 96% (noventa e seis por cento) dos alunos vão aprender o básico de 

física clássica? Como por exemplo, cinemática, o estudo do movimento 

retilíneo uniforme dos corpos, sem conseguir desenvolver problemas que 

envolvam equações de 2º grua?13 Requerida nos cálculos da relação entre, 

tempo, velocidade e distância.  

 

                                                           
13

 Questões como essa só confirmaram as justificativas de desenvolvimento desta pesquisa em 

nível de dissertação. 

Gráfico 14 - Nível de competência em Matemática no 9º ano do 
ensino fundamental na escala da Prova Brasil, RMN, 2011 

 

 

 

Tabela 6 - Nível de competência em matemática no 9º ano do ensino 
fundamental na escala da Prova Brasil, RMN, 2011 

Fonte: Elaboração própria a partir dos Microdados Prova Brasil – 2011 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos Microdados Prova Brasil – 2011 
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Os tópicos a seguir apresentarão, detalhadamente o desenvolvimento da 

operacionalização dos conceitos de capital cultural familiar e capital humano, 

relacionados a essas notas; ou melhor, aos estágios educativos: crítico, 

intermediário e avançado. A construção da análise se realizou por meio do 

método hipotético dedutivo. Isso quer dizer que a interpretação do fenômeno 

estudado se dá a partir de um trabalho lógico de validação de hipóteses 

referidas a conceitos sistemáticos, para os quais há indicadores que são 

transformados em elementos estatísticos com o objetivo de medir a incidência 

das características individuais, sociais e culturais dos alunos, procurando 

aproximar-se destes através de um corpus de informações acessíveis pelo 

banco de dados da Prova Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 5 - Sistema de conceitos e variáveis utilizadas nas análises 
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3.3 – Testes estatístico Qui-quadrado e validação de variáveis para análise 

 
É necessario informar ainda que a validação das variáveis que têm 

relação com os conceitos centrais da pesquisa, Capital Cultural Familiar e 

Capital Humano, passaram pelo teste lógico estatístico de significância (Qui-

quadrado) para comparar as variáveis referentes aos grupos de alunos que 

estão enquadrados nos três níveis (crítico, intermediário e adequado). Isso 

para as duas disciplinas, Matemática e Língua Portuguesa.  

 

O bando de dados da Prova Brasil é originalmente constuído por 58 

(cinquanta e oito) variáveis. Nesta pesquisa, foram utilizadas apenas 17 

(dezessete) que serão apresentadas detalheadamente a seguir. Antes, cabe 

indicar que, diante das diferenças dos resultados das notas dos alunos que se 

enquadram nos três grupos (crítico, intermediário e adequado) pode-se colocar 

as questões a seguir: Quais as característica significativas que contribuem para 

diferenciar os grupos de alunos enquadrados em cada estágio, e como se pode 

comparar tantas variáveis? E até que ponto o acaso não explica essas 

diferenças; ou seja, qual a probabilidades das notas dos alunos que se 

apresentaram nos diferentes níveis terem acontecido devido apenas ao acaso? 

E, em que medida as carateríticas dos alunos e sobretudo do  capital cultural e 

humano de suas famílias não têm diferença nenhuma nos resultados escolares 

dos alunos? E, sendo assim, podemos afirmar que qualquer diferença dos 

resultados se dá simplesmente ao acaso e nada tem a ver com seu contexto 

familiar? Para responder a essas questões usamos o teste estatístico Qui-

Quadrado, teste esse que calcula o (valor P), isso quer dizer, a relação 

probabilisita entre os valores esperados e os observadso, na relação entre 

variáveis estatítisticas qualitativas. 

 

Ao utilizar o teste Qui-quadrado têm-se duas hipoteses: uma nula, 

chamada de hipótese H0, na qual considera-se que não existe associação 

estatística entre variáveis, e outra hipótese alternativa, hipótese H1, que 

considera que há associação estatística entre as variáveis. Desta forma, ao 

realizar o teste Qui-quadrado no SPSS, pode-se obter o (valor P) que 
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correspondente ao percentual probabilístico deste acontecimento ter sido 

apenas devido ao acaso. Neste teste, convencionou-se cientificamente que 

sendo o (valor P) ≤ a 0,05 rejeita-se a hipótese H0, e aceita-se a hipótese 

alternativa, H1, expresso pelo formula: 

 

 

Onde 

o = frequência observada para cada classe; 

e = frequência esperada para aquela classe. 

 

No caso desta pesquisa, tivemos duas hipóteses: A primeira H0 que 

considera que a relação entre as variáveis testadas são nulas, considerando 

que não há associação entre a variável de nível de competência (críticos, 

intermediários e adequados) e as variáveis testadas. Por exemplo, testando-se 

a hipótese H0, na qual não há relação estatísca entre o nível de competência 

do aluno e o grau de escolaridade dos pais. E uma segunda hipótese H1, 

alternativa,  que considera que existe associação estatística entre as variáveis 

testadas. 

 

Para aceitar ou rejeitar a hipótese H0, utilízou-se o parâmetro científico 

do (valor P) ≤ 0,05; ou seja, o (valor P) corresponde ao percentual 

probabilistico deste acontecimento ter sido apenas devido ao acaso. Quando o 

(valor P) é menor que 5% então aceita-se a hipótese alternativa e rejeita-se a 

hipótese H0, isso quer dizer que, no caso desta pesquisa as variáveis que 

compõem as caraterísticas das famílias e das casas dos alunos podem ter 

alguma associação estatística com as variáveis que definem o desempenho 

escolar, pois a probalidade deste fenômeno ter acontecido somente devido ao 

acaso é bem menor que 5%. 

 

Hipótese H0 ou nula: Não existe relação probabilística estatística entre as 

variáveis X e Y. 

Hipótese H1 ou alternativa:Existe relação probabilística estatística entre as 

variáveis X e Y. 
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Sendo: O valor P ≤ 0,05 rejeita-se a hipótese H0 e aceita-se a hipótese 

alternativa H1. 

Expostos os detalhes desse tratamento metodológico para 

operacionalização dos dados, segue-se a lista das variáveis testadas em 

relação à variável nível de competência em Língua Portuguesa e Matemática 

(ver quadro a seguir). 

Quadro 6 - Resultado do teste estatístico Qui-quadrado com as variáveis 
selecionadas do questionário socioeconômico da Prova Brasil 2011 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Como se pode ver, algumas variáveis (destacadas) apresentam um 

(valor P) ≥ 0,05. Isso significa que, nestes casos, aceita-se a hipótese H0; ou 

seja, não existe relação probabilística estatística entre as variáveis X e Y. Por 

exemplo: Entre a variável que expressa o nível de competência em Matemática 

e a variável que expressa a informação de que o aluno faz as atividades de 

Língua Portuguesa em casa. 

 

Desta forma, as analises que serão expostas a seguir irão apresentar a 

operacionalização das variáveis cujo teste estatístico Qui-quadrado apresentou 

um (valor P) ≤ 0,05, rejeitando-se a hipótese H0, de que não há relação 

probabilística estatística entre as variáveis; ou seja, a probabilidade desses 

resultados terem acontecido devido apenas ao acaso é menor que 5%. 

Fonte: Elaboração própria a partir dos Microdados Prova Brasil – 2011 
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Capítulo 4 - Análises de dados da Prova Brasil 2011 

4.1 – Operacionalização dos conceitos de capital cultural, familiar e capital 

humano e análise dos dados. 

Vale lembrar ainda que para Pierre Bourdieu o Capital Cultural pode 

existir sobre três formas: no estado incorporado sob a forma de disposições 

duráveis; no estado objetivado sob a forma de bens culturais e no estado 

institucionalizado sob a forma do certificado escolar.  

 

Em primeiro lugar, foram selecionadas as variáveis correspondentes à 

dimensão do estado institucionalizado. Houve a preocupação de escolher 

variáveis que dessem conta de tal dimensão e, ao mesmo tempo, que 

pudessem ser associadas aos pais dos alunos, pois este trabalho concorre 

para a definição e operacionalização do Capital Cultural Familiar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 15 - Nível de competência em Língua 
Portuguesa por escolaridade da mãe – RMN, 2011 

Fonte: Elaboração própria a partir dos Microdados Prova Brasil – 2011 
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Desta forma, a primeira informação que se obtém é a de que, entre os 

alunos que estão enquadrados no nível considerado adequado em Língua 

Portuguesa, mais de 50% (cinquenta por cento) têm mães ou mulheres 

responsáveis por eles ou com ensino médio completo ou com ensino superior 

completo; enquanto que os alunos que estão enquadrados no nível 

considerado crítico, entre eles 70% (setenta por cento) têm mães ou mulheres 

responsáveis com no máximo o ensino fundamental completo, sendo quase 

50% (cinquenta por cento) sem qualquer instrução ou apenas o ensino 

fundamental incompleto. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De forma semelhante, os pais ou homens responsáveis pelos alunos 

que estão no estágio considerado crítico em Língua Portuguesa são 72% 

(setenta e dois por cento) com no máximo o ensino fundamental completo, 

sendo 52% (cinquenta por cento) sem qualquer instrução ou apenas o ensino 

fundamental incompleto. 

 

 

Gráfico 16 - Nível de competência em Língua 
Portuguesa por escolaridade do pai – RMN, 2011 

Fonte: Elaboração própria a partir dos Microdados Prova Brasil – 2011 
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 Quanto ao nível das competências em Matemática, há um indício ainda 

mais forte de que a maior escolaridade dos responsáveis; ou seja, da família do 

aluno pode auxiliar no seu desenvolvimento educativo. Estão em estágio crítico 

os alunos que têm mães ou mulheres reposáveis por eles, dos quais o nível de 

alfabetização está em torno de 24% (vinte e quatro por cento) que nunca 

estudaram ou sequer concluíram o Ensino Eundamental. Este nível já foi 

superado pelos seus filhos, apesar de se enquadrarem em um estágio crítico, o 

qual demonstra déficits educacionais severos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 17 - Nível de competência em Matemática 

por escolaridade da mãe – RMN, 2011 

Gráfico 18 - Nível de competência em Matemática 

por escolaridade do pai – RMN, 2011 

Fonte: Elaboração própria a partir dos Microdados Prova Brasil – 2011 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos Microdados Prova Brasil – 2011 
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Já os pais ou homens responsáveis pelos alunos aprecem em nível 

considerado adequado, pois apenas 10% (dez por cento) têm o nível superior 

completo contra 17% (dezessete por cento) das mulheres. Menor do que as 

das mulheres e muito mais acentuada é a diferenças em relação aos pais dos 

alunos enquadrados no nível crítico; ou seja, 50% (cinquenta por cento) deles 

não são  alfabetizados ou não têm sequer o Ensino Fundamental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para se somar aos níveis escolares, indica-se acima o percentual das 

mães que não sabem ler e escrever, pelos quais se vê que, no nível adequado 

em Matemática, não há registros de mães que estejam nesta condição, 

enquanto que no nível crítico há 11% (onze por cento) das mães que não são 

alfabetizadas. Isso indica que estas não conseguem identificar sequer um 

bilhete no idioma no qual foram socializadas, o que torna impossível qualquer 

tipo de ajuda quanto a vida escolar de seus filhos, a não ser possíveis 

incentivos motivacionais, e não operacionais. 

 

Gráfico 19- Nível de competência em 
Matemática e Língua Portuguesa 

(%) de Mães que sabem ler e escrever – RMN, 2011 

Fonte: Elaboração própria a partir dos Microdados Prova Brasil – 2011 
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E ainda, sendo os homens pais e responsáveis, também figuram taxas 

de analfabetismo em torno de 15% (quinze por cento) entre aqueles alunos que 

estão no estágio critico, quatro vezes mais em relação àqueles que estão com 

estágio adequado em Matemática, com 3% (três por cento). 

 

Desta forma, a dimensão do capital cultural na sua forma 

institucionalizada aponta para uma possível relação entre as competências dos 

alunos e as possíveis assistências, que seus pais possam proporcionar quanto 

ao desenvolvimento de competências educativas requeridas no sistema de 

ensino dominante.  

 

Apresenta-se a seguir a dimensão do capital cultural incorporado pelos 

alunos, expresso por informações que apontam para frequências e 

regularidades destes quanto à leitura, tanto nos meios tradicionais, como a 

escola e os livros, como me relação às novas tecnologias, como a internete. 

Observa-se também  a frequência da prática de fazer as atividades escolares 

destinadas a serem realizadas em casa e, da mesma forma que com os itens 

associados ao capital cultural institucionalizado, percebe-se uma 

operacionalização, quanto ao nível de competência dos alunos. 

Gráfico 20- Nível de competência em Matemática e Língua Portuguesa 

(%) de Pais que sabem ler e escrever – RMN, 2011 

Fonte: Elaboração própria a partir dos Microdados Prova Brasil – 2011 
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Apesar de uma distribuição praticamente uniforme, ainda persiste 

diferenças entre aqueles que estão nos nível opostos, sendo os alunos do 

estágio adequado 14 (quatorze) pontos percentuais a mais do que aqueles que 

estão no nível crítico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 21 - Nível de competência em Língua Portuguesa 

por leitura de livros em geral pelo aluno – RMN, 2011 

Fonte: Elaboração própria a partir dos Microdados Prova Brasil – 2011 
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A incorporação da prática da leitura, também manifesta ao ler sites da 

internet demonstra que o dobro do percentual de alunos que estão no estágio 

crítico nunca ou quase nunca tem a frequência de leitura deste meio de 

comunicação e difusão da informação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 22 - Nível de competência em Língua Portuguesa 

por frequência de leitura de sites pelo aluno – RMN, 2011 

Fonte: Elaboração própria a partir dos Microdados Prova Brasil – 2011 
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Outro componente bastante significativo que está associado ao capital 

cultural incorporado é a frequente realização das tarefas destinadas a se 

realizar no ambiente doméstico, que apresentam significativos indícios de que 

a interiorização desta disposição fortalece o desenvolvimento educativo do 

aluno. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 23 - Nível de competência em Matemática 

por frequência leitura sites pelo aluno – RMN, 2011 

Fonte: Elaboração própria a partir dos Microdados Prova Brasil – 2011 
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Assim sendo, há 85% (oitenta e cinco por cento) dos alunos que estão 

no estágio adequado, realizando sempre os exercícios em suas casas; contra 

apenas 52% (cinquenta e dois por cento) dos alunos do estágio crítico, com 

essa mesma disposição. De certa forma, isso nos leva a pensar que este 

componente pode ser um indicativo de um bom desenvolvimento educativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 24 - Nível de competência em Matemática 

por frequência de realização do dever de casa – RMN, 2011 

Fonte: Elaboração própria a partir dos Microdados Prova Brasil – 2011 
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Do modo não tão acentuado, em Língua Portuguesa ainda persiste uma 

tendência de diferença para percentuais a mais, entre aqueles que estão no 

nível considerado adequado e fazem frequentemente seus exercícios escolares 

no ambiente doméstico. 

 

As operacionalizações a seguir demonstra outra dimensão do capital 

cultural. O objetivado, relacionando à posse de computador, como um bem 

cultural que pode facilitar a vida educativa do aluno (ver gráficos a seguir). 

 

 

 

 

 

Gráfico 25 - Nível de competência em língua portuguesa 
por frequência de realização do dever de casa – RMN, 2011 

Fonte: Elaboração própria a partir dos Microdados Prova Brasil – 2011 
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Há uma notável diferença entre os percentuais dos que não têm 

computador em casa e dos que têm, sobretudo com internet. Isso também 

pode ser encarado como um indício de que os bens culturais, no caso desta 

pesquisa, devido a fonte de dados secundários, permitir apenas a associação a 

posse de computadores: 62% (sessenta e dois por cento) dos alunos que estão 

no nível adequado têm computador em casa; contra 38% (trinta e oito) por 

cento dos que têm, mas estão no estágio crítico. Investigações mais amplas 

podem ser feitas futuramente sobre esse aspecto, mas, por hora, há já algum 

indício desta relação. 

 

 

 

 

 

Gráfico 26 - Nível de competência em língua portuguesa 
por posse de computador – RMN, 2011 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos Microdados Prova Brasil – 2011 
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Quanto às competências matemáticas, no que tange os alunos que 

estão no nível considerado adequado, há 75% (setenta e cinco por cento) 

destes com computadores em casa, e apenas 25% (vinte cinco por cento) que 

não têm, mas que mesmo assim estão neste nível; contra 60% (sessenta por 

cento) dos alunos que estão no nível crítico e essa é uma diferença a se 

considerar. 

 

Quanto ao desenvolvimento do capital humano Rubens Caztman, foca 

as desigualdades sociais ao referir as estruturas de oportunidades. Isso quer 

dizer que, no nível de acesso a bens e serviços urbanos, que pode ser 

enquadrado a partir do estado de saúde do indivíduo, expresso pelas 

instalações domésticas como o número de cômodos das habitações, existência 

de condições básicas sanitárias, para Caztman, podem contribuir para o 

desenvolvimento de qualificações educacionais e seus rendimentos, por 

proporcionarem bem estar. Desta forma, poderemos ver a operacionalização 

das variáveis que estão associadas a este conceito (ver gráficos a seguir). 

 

 

 

Gráfico 27 - Nível de competência em matemática 
por posse de computador – RMN, 2011 

Fonte: Elaboração própria a partir dos Microdados Prova Brasil – 2011 
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O percentual de alunos que não apresentam condições básicas de 

moradia, como instalações sanitárias e concentrados, diagnosticam o estágio 

crítico, principalmente, em matemática com 67% (sessenta e sete por cento); 

Em seguida com 33% (trina e três por cento) no intermediário e nenhum destes 

no estágio adequado. Isso é um indicativo de que as condições habitacionais 

precárias podem interferir no bom desenvolvimento das capacidades e 

disposições mentais relacionadas com as mais diversas esferas da vida e, 

principalmente, a educativa. O mesmo se verifica em relação ao desempenho 

em Língua Portuguesa que apresenta 98% (noventa e oito por cento) dos 

alunos nos níveis críticos e intermediários. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 28 - (%) de alunos que não tem banheiro em casa por 
Nível de competência em matemática - RMN, 2011. 

Gráfico 29 - (%) de alunos que não tem banheiro em casa por 
Nível de competência em língua portuguesa - RMN, 2011 

Fonte: Elaboração própria a partir dos Microdados Prova Brasil – 2011 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos Microdados Prova Brasil – 2011 
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Semelhante situação mostra-se entre os alunos que em suas casas não 

têm quarto para dormir: 98% (noventa e outro por cento) estão entre os 

estados crítico e intermediário, sendo 2/3 concentrados no estágio mais crítico, 

quanto ao desenvolvimento de competências matemáticas e em Língua 

Portuguesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 31 - (%) de alunos que em suas casas não tem quartos para 
dormir por Nível de competência em língua portuguesa - RMN, 2011 

Gráfico 30 - (%) de alunos que em suas casas não tem 
quartos para dormir por Nível de competência em 

matemática - RMN, 2011 
 

Fonte: Elaboração própria a partir dos Microdados Prova Brasil – 2011 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos Microdados Prova Brasil – 2011 
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Quanto ao nível de desenvolvimento de competências educativas dos 

alunos por faixa etária, no sistema de educação básica brasileiro. Por direito 

constitucional, a partir dos 6 (seis) anos de idade, a criança pode ser inscrita no 

1º ano do nível fundamenta; ou seja, pode chegar idealmente no 9º ano com 15 

(quinze) anos de idade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note que os alunos que estão enquadrados no nível adequado de 

competência em Matemática correspondem a 90% (noventa por cento) do total 

destes, enquanto que os alunos que estão no nível crítico são apenas 61% 

(sessenta e um por cento) na idade definida para este nível de ensino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 32 - (%) de alunos por faixa etária e 
Nível de competência em matemática - RMN, 2011 

Gráfico 33 - (%) de alunos por faixa etária e  Nível de 
competência em matemática - RMN, 2011 

Fonte: Elaboração própria a partir dos Microdados Prova Brasil – 2011 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos Microdados Prova Brasil – 2011 
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Em Língua Portuguesa, os alunos em nível adequado nesta disciplina 

correspondem a 87% (oitenta e sete por cento) do total destes, enquanto que 

os alunos que estão no nível crítico são apenas 58% (cinquenta e oito por 

cento) na idade definida para este nível de ensino. 

 

Outra dimensão que pode estar associada ao desenvolvimento do 

capital humano, é a concomitância de uma vida escolar e de trabalho, por 

alunos que estão ainda no nível fundamental de ensino. (ver gráficos a seguir).  

 

Nota-se que mais de 2/3 dos alunos que trabalham estão enquadrados 

no nível crítico de competências matemáticas, e o restante no intermediário, 

32% (trinta e dois por cento) e menos de meio por centos dos alunos que estão 

no nível adequado em Matemática, trabalham. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O mesmo se verifica em relação as níveis de competência em Língua 

Portuguesa (ver gráfico a seguir). 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 34 - (%) de alunos que trabalham por   
Nível de competência em matemática - RMN, 2011 

Fonte: Elaboração própria a partir dos Microdados Prova Brasil – 2011 
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Tem-se 2/3 dos alunos que trabalham enquadrados no nível crítico de 

competências em Língua Portuguesa e o restante, no intermediário, 37% (trinta 

e sete por cento) e apenas 3% (três por centos) dos alunos que estão no nível 

adequado em Matemática, trabalham. 

 

Outra associação que poderíamos fazer com o desenvolvimento do 

capital humano, é o histórico educacional do alunoque estão entre aqueles que 

apresentam registros de reprovação em sua vida escolar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 35 - (%) de alunos que trabalham por  Nível de 
competência em língua portuguesa - RMN, 2011. 

Gráfico 36 - Nível de competência em matemática por 
histórico de reprovação – RMN, 2011 

Fonte: Elaboração própria a partir dos Microdados Prova Brasil – 2011 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos Microdados Prova Brasil – 2011 
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Entre os alunos que estão no nível adequado, 90% (noventa por cento) 

não apresentam registros de reprovação em sua vida escolar, enquanto que 

entre aquelas que estão no estágio crítico, 60% (sessenta por cento) já foram 

reprovado alguma vez em Matemática, seguido do estágio intermediário com 

40% (quarenta por cento). 

 

Semelhante situação mostra-se em Língua Portuguesa, estando 75% 

(setenta e cinco por cento) dos alunos no estágio adequado, sem histórico de 

reprovação; enquanto que os alunos do estágio crítico em Língua Portuguesa 

também já foram reprovados apresentam um percentual de 60 (sessenta) 

pontos, seguido do estágio intermediário com 45% (quarenta e cinco por 

cento). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
E, por fim, temos a distribuição dos alunos por enquadramento de níveis 

para as disciplinas de Matemática e Língua Portuguesa, segundo suas 

expectativas após a conclusão do Ensino Fundamental. Desses, 60% 

(sessenta por cento) dos alunos que estão no estágio adequado em 

Matemática, com o interesse de continuar estudando apenas, e um registro de 

2% (dois por cento) dos alunos que estão no estágio adequado, que já 

Gráfico 37 - Nível de competência em língua portuguesa 
por histórico de reprovação – RMN, 2011 

Fonte: Elaboração própria a partir dos Microdados Prova Brasil – 2011 
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desistiram totalmente da vida escolar. No momento de suas respostas, 

estavam dispostos a apenas continuar trabalhando e não mais estudar. É 

notável também que os alunos, em todos os níveis, admitem que podem 

continuar estudando e ao mesmo tempo trabalhando, apesar deste 

enquadramento ser bem mais acentuado nos níveis crítico e intermediário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semelhantemente, verifica-se em relação á distribuição de desempenho 

em Matemática, em comparação às respostas dos alunos em Língua 

Portuguesa: segundo suas expectativas, após a conclusão do ensino 

fundamental, mas com distribuições diferentes entre os níveis, tendo alunos no 

nível crítico que também já desistiram totalmente da vida escolar 2,3% (dois 

virgula três por cento). No  momento de suas respostas, estavam dispostos a 

apenas continuar trabalhando e não mais estudar; enquanto parcelas 

significativas de todos os níveis admitem estudar e trabalhar, o que de certa 

forma, pode estar indicando uma certa frustração com a vida escolar e as 

possibilidades que esta poderá proporcionar se continuassem apenas 

estudando. 

Gráfico 38 - Nível de competência em matemática e 
expectativas posteriores a conclusão 
do ensino fundamental – RMN, 2011 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos Microdados Prova Brasil – 2011 
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Gráfico 39 - Nível de competência em língua portuguesa e 
expectativas posteriores a conclusão do ensino 

fundamental – RMN, 2011 

Fonte: Elaboração própria a partir dos Microdados Prova Brasil – 2011 
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Considerações finais 

 

A expansão do sistema de ensino brasileiro, no que diz respeito ao 

elevado crescimento no número de matrículas, nas últimas décadas, 

representou um avanço quanto ao nível de escolaridade da população 

brasileira. No entanto, a qualidade do sistema educacional ainda necessita de 

um significativo aprimoramento, pois a baixa qualidade do Ensino Básico 

mostra-se nas desiguais regionais do país, incluindo-se ai a Região 

Metropolitana de Natal, como uma densa zona urbana no litoral do Nordeste 

brasileiro e a recuperação dessa situação  é um dos maiores desafios 

contemporâneos para os brasileiros e para a Educação brasileira. 

 

Procurou-se mensurar qual o nível educativo dos alunos através da 

utilização dos microdados da Prova Brasil e o que se fez conhecer foi o estágio 

crítico da educação na Região Metropolitana de Natal, que de um lado 

apresenta uma população adulta com altos índices de analfabetismo e, de 

outro, tem crianças e adolescentes que estão concluindo o ensino fundamental 

e entrando no ensino médio, sem demonstrarem habilidades muito 

elementares, principalmente em Matemática em que as notas da prova não 

chegam ao nível considerado adequado, para o INEP, pois no 9º ano, ano final 

do ensino fundamenta, apenas 1% (um por cento) do total do alunado atingiram 

o nível adequado. Cabe ressaltar, enfaticamente, que este nível ao qual 

apenas 1% chegou não é um nível avançado e sim o adequado para que estes 

dêem continuidade as etapas seguintes da vida escolar obrigatória; ou seja, o 

Ensino Médio. 

 

Uma situação um pouco melhor, mas não menos alarmante, é em 

Língua Portuguesa, onde o nível adequado foi atingido por apenas 6% (seis por 

cento) de todos os alunos. 

 

 Tomar ciência desta situação e fazer considerações científicas acerca 

deste problema social; ou seja, encará-lo como um problema sociológico, nos 

levou a investigar os agentes envolvidos no processo, a saber, os alunos, suas 

famílias e a escola. Com já existem abundantes trabalhos com foco na escola, 
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sua dinâmica, tanto didática como administrativas e curriculares, sobretudo 

pela Área de conhecimento da Educação, foi concentrada na análise da 

instituição familiar, seu capital cultural e humano, a partir das características 

dos seus integrantes e das próprias condições habitacionais da unidade 

doméstica. Buscando entender como estes elementos podem colaborar em 

alguma medida no desenvolvimento escolar do aluno; ou seja, ter um caráter 

de complementaridade nas funções da escola.  

 

Para possibilitar a execução do objetivo deste trabalho, foram utilizados 

como fonte de informação os dados oficiais do Ministério da Educação oriundos 

do sistema de avaliação do Ensino Básico, Prova Brasil, com os registros 

referentes a 2011 que possibilitaram a operacionalização das informações 

sobre o Capital Cultural e Humano dos alunos e do seu contexto familiar 

doméstico, relacionando-os com seus desempenhos em Língua Portuguesa e 

Matemática. 

 

Logo, conclui-se que a cerca do recente acesso “universal” à Educação 

Básica por uma geração, há um elemento que pode contribuir para o mal 

desempenho dos alunos: terem sido precedidos  por outra que não tinha a 

menor escolaridade. Uma herança maldita, como por exemplo, no município de 

Vera Cruz, que em 1991 tinha-se 58% (cinquenta e oito por cento) da 

população acima de 15 anos analfabeta.  

 

 A vida urbana das cidades modernas, diferentemente das dinâmicas 

camponesas das pequenas cidades ou mesmo de aldeias tribais, pois há uma 

intensa divisão social do trabalho, que define ocupações e hierarquias sociais. 

A diferenciação decorrente da especialização crescente de tarefas resultantes 

do aumento da divisão social do trabalho, gera distinções sociais na medida em 

que há uma distribuição desigual de atributos, recursos, poder e status 

Ressalto ainda que as populações que não dispõem das habilidades 

mínimas necessárias ao desempenho de funções, no mundo urbano 

metropolitano, como aquelas fadadas ao próprio analfabetismo têm uma 

situação de subemprego e superexploração, quando busca sua inserção no 

mercado.  
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 Foi, portanto, de total importância operacionalizar o Capital Cultural no 

tocante as variáveis correspondentes ao nível de escolaridade dos pais e mães 

dos alunos, das condições habitacionais dos domicílios que indicam as 

condições básicas de saúde doméstica, e de condições habitacionais de uma 

rotina de estudos. Assim, foi realizado o teste estatístico Qui-quadrado, para 

validar a utilização de variáveis do banco de dados utilizado. 

 

 Considera-se finalmente que diante das informações recolhidas e 

abundantemente expostas no último capítulo, há indícios de que o baixo capital 

cultural das famílias dos alunos bem como as condições habitacionais 

precárias podem exercer alguma influência no bom desenvolvimento das 

capacidades e disposições mentais relacionadas com a esfera educativa. E 

que ao contrário, com situações culturais e de capital humano favorável, tende-

se a haver uma complementaridade da família as funções da escola. 
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APÊNDICES 
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APENDICE B – TABELAS DE ANÁLISES DOS MICRO-DADOS PROVA 
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Fonte: Elaboração própria a partir dos Microdados Prova Brasil – 2011 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos Microdados Prova Brasil – 2011 

 

Tabela 7 - Nível de competência em Língua 
Portuguesa por escolaridade da mãe – RMN, 2011 
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Fonte: Elaboração própria a partir dos Microdados Prova Brasil – 2011 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 8 - Nível de competência em Língua 
Portuguesa por escolaridade do pai – RMN, 2011 

Tabela 9 - Nível de competência em Matemática 
 por escolaridade da mãe – RMN, 2011 

Fonte: Elaboração própria a partir dos Microdados Prova Brasil – 2011 

 

Tabela 10 - Nível de competência em Matemática 
por escolaridade do pai – RMN, 2011 

Fonte: Elaboração própria a partir dos Microdados Prova Brasil – 2011 
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Tabela 11 – Nível de competência em Língua Portuguesa 
por leitura de livros em geral pelo aluno – RMN, 2011 

Fonte: Elaboração própria a partir dos Microdados Prova Brasil – 2011 

 

Tabela 12 - Nível de competência em Língua Portuguesa 
Por frequência leitura sites pelo aluno – RMN, 2011 

Fonte: Elaboração própria a partir dos Microdados Prova Brasil – 2011 

 

Tabela 13 - Nível de competência em Matemática 
por frequência de leitura de sites pelo aluno – RMN, 2011 

Fonte: Elaboração própria a partir dos Microdados Prova Brasil – 2011 
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Tabela 14 - Nível de competência em Matemática 
por frequência de realização do dever de casa – RMN, 2011 

Fonte: Elaboração própria a partir dos Microdados Prova Brasil – 2011 

 

Tabela 15 - Nível de competência em língua portuguesa 
por frequência de realização do dever de casa – RMN, 2011 

Fonte: Elaboração própria a partir dos Microdados Prova Brasil – 2011 

 

Tabela 16 - Nível de competência em língua portuguesa 
por posse de computador – RMN, 2011 

Fonte: Elaboração própria a partir dos Microdados Prova Brasil – 2011 
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Tabela 17 -  Nível de competência em matemática 
por posse de computador – RMN, 2011 

Tabela 18 - Nível de competência em matemática 
por histórico de reprovação – RMN, 2011 

Fonte: Elaboração própria a partir dos Microdados Prova Brasil – 2011 

 

Tabela 19 - Nível de competência em língua portuguesa por 
histórico de reprovação – RMN, 2011 

Fonte: Elaboração própria a partir dos Microdados Prova Brasil – 2011 
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Tabela 20 - Nível de competência em matemática e expectativas 
posteriores a conclusão do ensino fundamental – RMN, 2011 

Tabela 21 - Nível de competência em língua portuguesa e 
expectativas posteriores a conclusão do ensino 

fundamental – RMN, 2011 

Fonte: Elaboração própria a partir dos Microdados Prova Brasil – 2011 
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ANEXOS 

 

ANEXO A - Site do INEP com microdados disponíveis para download 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO B - Detalhe da folha de resposta da Prova Brasil 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: www.inep.gov.br 

Fonte: Anexos dos micro-dados da Prova Brasil - 2011 
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ANEXO C - Detalhe do questionário do aluno da Prova Brasil 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Anexos dos micro-dados da Prova Brasil - 2011 

 


